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LYHYET PERUSTELUT

Puutavaran ja puutuotteiden kansainvälinen kauppa kasvaa nopeasti maailmanlaajuisen 
kysynnän noustessa. Siksi laittomiin hakkuisiin perustuva puutavaran kauppa muodostaa 
useissa maissa huomattavan osuuden puutavaran kokonaiskaupasta. Tällaiset toimet 
vahingoittavat tuntuvasti ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta, etenkin kehitysmaissa. EU:n on 
torjuttava laittomia hakkuita ja edistettävä laillisia.

Metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa (FLEGT) ehdotetaan useita toimia, joilla tuetaan kansainvälisiä 
pyrkimyksiä asian hoitamiseksi. EU on neuvotellut puutavaraa tuottavien maiden kanssa 
vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, joissa osapuolille asetetaan oikeudellisesti sitova 
velvoite lupajärjestelmän toteuttamiseen ja puutavaran ja puutuotteiden kaupan sääntelyyn. 
EU käynnistää ja tukee edelleen kansainvälisiä aloitteita ja käy kolmansien maiden kanssa 
kahden- ja monenvälisiä neuvotteluja YK:n metsäfoorumilla ja Kansainvälisessä trooppisen 
puun järjestössä sekä kahdenvälisiä neuvotteluja suurten puunkuluttajamaiden, kuten 
Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän ja Japanin, kanssa. EU:n on korostettava näillä 
kansainvälisillä foorumeilla toimijoiden velvoitteita ja tarvetta käyttää kaikkia mahdollisia 
keinoja, uusin teknologia mukaan lukien, laittomien hakkuiden havaitsemiseksi, 
jäljittämiseksi, rekisteröimiseksi ja torjumiseksi ja laillisten hakkuiden edistämiseksi.

EU etenisi vihdoinkin tämän asetuksen avulla korostamalla EU:n markkinoille puutavaraa 
saattavien toimijoiden vastuuta. Komission ehdotus on tarpeen metsäkadon, laittomien 
hakkuiden ja puunkorjuun torjumiseksi, sillä siinä määritetään tiukat oikeudelliset standardit 
puutavaralle ja puutuotteille, millä autetaan metsien ja elävän luonnon monimuotoisuuden 
suojelemista, hillitään ilmastonmuutosta ja kunnioitetaan metsistä riippuvaisten ihmisten 
oikeuksia. 

Ehdotusta on kuitenkin tiukennettava ja parannettava, jotta se olisi täysin tehokas. Jotta asetus 
toimisi todellisena pelotteena, siinä on korostettava rikoksen käsitettä siten, että yksikään 
laitonta puutavaraa EU:n alueelle tuova tai siellä säilyttävä toimija ei kykene uskottelemaan 
itselleen olevansa vakavien seuraamusten ulottumattomissa.  Siksi tekstistä olisi poistettava 
porsaanreiät, joita toimijat saattaisivat käyttää hyväkseen kiertääkseen asetusta. Lisäksi 
tekstissä käsitelty asianmukaisen huolellisuuden käsite on määriteltävä selkeämmin ja 
tehokkaammin erityisesti riskinhallintamenettelyjen kannalta. Asetuksessa on tehokkuuden 
varmistamiseksi ennakoitava paremmin, miten toimijat voivat panna sen käytännössä 
täytäntöön. Lisäksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava riittävät 
tullivaltuudet puutuotteiden kansainvälisen kaupan valvontaan myös laivattavia rahteja 
tarkastamalla, rikosten ja epäiltyjen rikkomusten tutkimiseen ja syyttäjille ilmoittamiseen 
rikostapauksissa sekä laittomien käytänteiden rekisteröimiseen.  

Euroopan unionin olisi myös otettava huomioon Yhdysvaltain hallituksen toteuttamat toimet, 
eli sikäläinen Laceyn laki, jolla on kielletty laittomista lähteistä peräisin olevien kasvien ja 
niistä saatavien tuotteiden (puutavara ja puutuotteet mukaan lukien) kauppa. Komission olisi 
tarkasteltava mahdollisuutta asettaa vähittäiskauppiaille erityisvelvoitteita, joilla täydennetään 
kumppanimaille ja maahantuojille asetettuja velvoitteita.



PE416.656v02-00 4/10 AD\763581FI.doc

FI

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

5) Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat 
suhtautuneet tiedonantoon myönteisesti ja 
todenneet, että yhteisön olisi osallistuttava 
kansainvälisiin toimiin laitonta 
puunkorjuuta koskevan ongelman 
ratkaisemiseksi.

5) Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat 
suhtautuneet tiedonantoon myönteisesti ja 
todenneet, että yhteisön olisi osallistuttava 
kaikkiin toimiin laitonta puunkorjuuta 
koskevan ongelman ratkaisemiseksi ja 
laillisten hakkuiden tukemiseksi kestävän 
kehityksen, metsien kestävän hoidon ja 
käytön, köyhyyden vähentämisen sekä 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
ja valtioiden suvereeniuden yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin on suojeltava ja tuettava vastuullisia tuottajia, jotka noudattavat 
lainsäädäntöä ja kestävyyskriteereitä. Tällä täydennetään toimia, joilla pyritään lopettamaan 
maailmanlaajuisesti laittomien tuottajien kanssa käytävä kauppa.

Lisäyksellä viitataan lokakuussa 2003 kokoontuneen maatalousneuvoston päätelmien 
alkuperäiseen sanamuotoon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Yhteisön olisi myös käytävä 
kahdenvälisiä neuvotteluja Yhdysvaltain, 
Kiinan, Venäjän ja Japanin kaltaisten 
suurten puutavaraa kuluttavien maiden 
kanssa tästä ongelmasta pyrkien 
yhdenmukaistamaan toimijoille 
kulloisillakin puutavaramarkkinoilla 
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asetettavat asianmukaiset velvoitteet ja 
luomaan esimerkiksi Interpolin ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
asianmukaisen elimen avulla riippumaton 
ja maailmanlaajuinen laittomia hakkuita 
koskeva hälytys- ja 
rekisteröintijärjestelmä, jossa 
hyödynnetään uusinta 
satelliittiseurantatekniikkaa.

Perustelu

Suurten, puutavaraa kansainvälisesti maahan tuovien ja puutavaraa tuottavien maiden on 
tehtävä yhteistyötä ja käytettävä kaikkia poliittisia, oikeudellisia ja teknisiä tapoja laittomien 
hakkuiden torjumiseksi. Harvat maat ovat valmiita rajoittamaan vapaaehtoisesti ja ilman 
kansainvälisen tason yhteen sovittamista mahdollisuuksiaan puutavaran vientiin tai tuontiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b) Kansainvälisesti ekologisesti 
merkittäviä metsiä omistavien maiden 
olisi oltava erityisesti vastuussa 
puutavaran kestävästä käytöstä.

Perustelu

Asianmukaisen toiminnan velvoitteet olisi asetettava ensisijaisesti sellaisten maiden 
toimijoille, jotka toimivat koko maailman vihreinä keuhkoina ja edistävät merkittävästi 
maailmanlaajuisen lämpenemisen torjuntaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10) Ottaen huomioon, että laittoman 
puunkorjuun taustatekijät ja vaikutukset 
ovat mutkikkaita, laittoman käyttäytymisen 
kannustimia olisi vähennettävä 

10) Ottaen huomioon, että laittoman 
puunkorjuun taustatekijät ja vaikutukset 
ovat mutkikkaita, laittoman käyttäytymisen 
kannustimia olisi vähennettävä 
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kohdentamalla toimenpiteet toimijoiden 
käyttäytymiseen. 

kohdentamalla toimenpiteet toimijoiden 
käyttäytymiseen. Vaatimusten ja 
velvoitteiden tiukentaminen sekä EU:n 
markkinoille saatettujen laittoman 
puutavaran ja laittomien puutuotteiden 
hallussapidosta ja myymisestä syytteeseen 
asettamista koskevien oikeudellisten 
keinojen tehostaminen ovat tehokkaimpia 
ratkaisuja, joilla toimijoita estetään 
käymästä kauppaa laittomien toimittajien 
kanssa.

Perustelu

Asetuksessa sovellettavan lähestymistavan on oltava selvempi ja toimien on oltava spesifisiä, 
jotta tavoite markkinoille laittomasti saatetun ja laittomasti kaupan pidettävän puutavaran 
rajoittamisesta voidaan saavuttaa. Kannustimien ja pelotteiden yhdistelmä on ainoa tapa 
estää toimijaa valitsemasta kolmanteen maahan sijoittautunutta laitonta toimittajaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

13) Yhteisö pitää edelleen ensisijaisena 
tavoitteenaan yleistä pyrkimystä saavuttaa 
kestävä kehitys edistämällä 
ympäristökestävyyskriteereitä. Ottaen 
huomioon tämä tavoite sekä tarve 
keventää niiden toimijoiden taakkaa, 
jotka saattavat markkinoille puutavaraa 
ja puutuotteita, joihin sovelletaan 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (EY) N:o XX/XX, tätä asetusta 
ei tulisi soveltaa kyseisiin tuotteisiin.

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksessa ei pitäisi olla porsaanreikiä, joita voidaan hyödyntää laittomasti hakatun 
puutavaran hankkimiseen.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla  1 kohta  - a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) varmistettava 
jäljitettävyysjärjestelmän ja kolmannen 
osapuolen suorittaman todentamisen 
avulla, että markkinoille saatetaan 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa 
ja puutuotteita;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla  1 kohta  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällettävä riskienhallintamenettely; ja b) sisällettävä tehokas ja selkeä
riskienhallintamenettely, jossa keskitytään 
toimijoiden harjoittamaan suuririskisiä 
tapauksia koskevaan valvontaan ja tähän 
tarkoitettuihin varoihin ja johon sisältyy:
i) järjestelmällinen riskien tunnistus;
ii) kaikkien tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttaminen riskeille altistumisen 
rajoittamiseksi;
iii) sellaisten menettelyjen ja rekisterien 
käyttöön ottaminen, joita sovelletaan 
säännöllisesti sen todentamiseksi, että i ja 
ii alakohdassa tarkoitetut toimet ovat 
tehokkaita, ja tarvittaessa niiden 
tarkistaminen;

Perustelu

Asetuksessa on täsmennettävä, mitä toimijoilta odotetaan riskienhallintamenettelyssä, ja siinä 
on otettava huomioon erityisesti ulkomailla kauppaa käyville yhtiöille aiheutuvat 
kustannukset, kun ne tarkastavat toimittajiensa hyvät käytänteet.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla  2 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa toimenpiteitä tämän 
artiklan täytäntöön panemiseksi. Se 
vahvistaa erityisesti perusteet sen riskin 
arvioimiseksi, että markkinoille saatetaan 
laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita.

2. Komissio toteuttaa toimenpiteitä tämän 
artiklan täytäntöön panemiseksi pyrkien 
varmistamaan, että toimijat tulkitsevat 
säännöksiä yhdenmukaisesti ja panevat 
ne tehokkaasti täytäntöön. Se vahvistaa 
erityisesti perusteet sen riskin 
arvioimiseksi, että markkinoille saatetaan 
laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita.

Perustelu

Toimijoiden vastuulle kuuluva asianmukainen huolellisuus voi toteutua ainoastaan siinä 
tapauksessa, että toimijat, etenkin kaukana ulkomailla olevien toimittajien kanssa kauppaa 
käyvät toimijat, ymmärtävät velvoitteensa selvästi ja pystyvät huolehtimaan niistä ajoissa ja 
käytännöllisesti. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla  1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet seuraamusten 
määräämisen varmistamiseksi tämän 
asetuksen vastaisista rikkomuksista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
7 artikla  1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava luotettava jäljitysjärjestelmä 
kansainvälisesti kaupan pidettävien 
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puutuotteiden jäljittämiseksi ja julkisia 
seurantajärjestelmiä, joilla arvioidaan 
toimijoiden suorituskykyä velvoitteiden 
täyttämisessä ja autetaan toimijoita 
tunnistamaan puutavaran ja puusta 
saatavien tuotteiden suuririskiset 
toimittajat.

Perustelu

Asetuksessa ei säädetä kriteereistä, joiden avulla nimetyt kansalliset viranomaiset voisivat 
selvitä jokaisen toimijan tarkastamista koskevista haasteista. Puutavaran kauppaa koskevia 
valvonta- ja seurantakeinoja on tehostettava.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla  1 kohta  1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen 
vastaamaan tämän direktiivin 
soveltamisesta.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen 
vastaamaan tämän direktiivin 
soveltamisesta. Näille viranomaisille on 
annettava riittävät valtuudet tämän 
asetukseen voimaan saattamiseen 
valvomalla sen soveltamista, tutkimalla 
epäiltyjä rikkomisia yhteistyössä tullin 
kanssa ja ilmoittamalla rikoksista ajoissa 
virallisille syyttäjille.

Perustelu

Asetuksen kaikkien näkökohtien täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten on voitava 
valvoa kokonaisuudessaan prosessia, jolla estetään laittomasta puunkorjuusta tai laittomista 
hakkuista saadun puutavaran pääsy EU:n markkinoille. Tähän kuuluu yhteistyö kansallisten 
tulli-, poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa.
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