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Tarkistus 47
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1) Metsät tuottavat monenlaisia 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöhyötyjä, kuten puutavaraa ja
muita metsätuotteita sekä 
ympäristöpalveluja.

1) Metsät tuottavat monenlaisia 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöhyötyjä; niillä on tärkeä osa 
veden kiertokulussa, sillä ne estävät tulvia 
ja maaperän eroosiota ja vähentävät 
ilmakehän hiilidioksidia; ne tuottavat 
puutavaraa ja muita metsätuotteita 
(esimerkiksi lihaa, pihkaa jne.), virkistys-
ja terveysetuja sekä ympäristöpalveluja.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät 
metsien täydentävät edut ja korostamaan niiden merkitystä.

Tarkistus 48
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1) Metsät tuottavat monenlaisia 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöhyötyjä, kuten puutavaraa ja 
muita metsätuotteita sekä 
ympäristöpalveluja.

1) Metsät tuottavat monenlaisia 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöhyötyjä, kuten puutavaraa ja 
muita metsätuotteita sekä 
ympäristöpalveluja ja paikallisyhteisöjen 
elinympäristöjä.

Or. nl
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Perustelu

Asetus koskee myös ihmisiä.

Tarkistus 49
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Metsät ovat taloudellinen resurssi, 
jonka viljely tuottaa vaurautta ja 
työllisyyttä. Metsien viljelyllä on myös 
myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, koska 
metsätuotteilla voidaan korvata enemmän 
energiaa kuluttavia tuotteita. 

Or. sv

Perustelu

On tärkeää korostaa, että metsänhoidolla on myös myönteisiä yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia tehtäviä.

Tarkistus 50
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) On erittäin tärkeää erityisesti 
ilmaston kannalta, että sisämarkkinoilla 
toimivat alihankkijat markkinoivat 
ainoastaan laillisesti korjattua puuta, 
koska sellaisilla tuotteilla varmistetaan, 
että metsien merkittävää tehtävää 
hiilidioksidinieluina ei keskeytetä. Lisäksi 
laillisesti korjatun puun käyttö 
esimerkiksi rakennusmateriaalina 
puutaloissa auttaa sitomaan hiilidioksidia 
jatkuvasti.
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Or. sv

Perustelu

Metsän tehtävää hiilidioksidinieluna ja metsätuotteiden mahdollisuuksia sitoa hiilidioksidia ei 
voida ylikorostaa.

Tarkistus 51
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) Metsät ja metsäteollisuus ovat 
vaikuttaneet hyvin suurelta osin 
kehittyneiden maiden sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehitykseen, ja ne ovat 
kyseisissä maissa monen ihmisen 
ensisijainen tulolähde. Siksi on tärkeää, 
että tätä kehitystä ja tulonlähdettä ei 
hillitä, vaan keskitytään siihen, miten 
kyseisillä alueilla voidaan edistää 
metsänhoidon kestävämpää kehitystä. 

Or. sv

Perustelu

Ei saisi unohtaa, miten suuri osa maailman väestöstä on suoraan riippuvainen metsistä 
tulonlähteenä. Metsänhoitoa koskevan väärän lähestymistavan omaksumisella voi maailman 
köyhimmillä alueilla olla tuhoisat vaikutukset niiden asukkaisiin. Siksi on keskityttävä 
metsänhoidon kestävään sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Tarkistus 52
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Koska puutavaran ja puutuotteiden 2) Koska puutavaran ja puutuotteiden 
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kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, 
samalla kun metsäalaa vaivaavat monissa 
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja 
hallinnolliset puutteet, laiton puunkorjuu ja 
siihen liittyvä kauppa ovat yhä 
huolestuttavampia ilmiöitä.

kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, 
samalla kun metsäalaa vaivaavat monissa 
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja 
hallinnolliset puutteet, laiton puunkorjuu ja 
siihen liittyvä kauppa ja jakelu ovat yhä 
huolestuttavampia ilmiöitä.

Or. pl

Perustelu

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan lisäksi pitäisi mainita myös jakelu, koska se 
muodostaa tärkeän yhteyden puunkorjuun ja puutavaran laittoman myynnin välille.

Tarkistus 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) On selvää, että 
luonnonmetsävaroihin kohdistuva paine 
ja puutavaran ja puutuotteiden kysyntä on 
usein liian suurta ja että yhteisön on 
vähennettävä vaikutustaan metsän 
ekosysteemeihin riippumatta siitä, missä 
niiden vaikutukset ilmenevät.

Or. en

Tarkistus 54
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, joka on syynä noin 
20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 

3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, joka on syynä noin 
20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 
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vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
kehitystä. Sillä on myös sosiaalisia, 
poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia.

vaarantaa biologisen monimuotoisuuden, 
vahingoittaa alkuperäiskansojen 
elinympäristöä ja horjuttaa metsien 
kestävää hoitoa ja kehitystä. Sillä on myös 
sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, ja se uhkaa paikallisia 
metsästä riippuvaisia yhteisöjä ja 
alkuperäiskansojen oikeuksia.

Or. nl

Perustelu

Aarniometsien, metsitettyjen alueiden, luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemin, ympäristön 
ja oikeudenmukaisen kaupan suojelun sekä ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi EU on eri 
direktiiveissään myös sitoutunut ihmisoikeuksien suojeluun, kulttuuriperinnön, kestävän 
alueellisen kehityksen ja kestävän maaseudun kehityksen suojeluun ja köyhyyden torjuntaan.
Tämän pitäisi siksi näkyä lainsäädännössä selkeästi.

Tarkistus 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, joka on syynä noin 20 
prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
kehitystä. Sillä on myös sosiaalisia, 
poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia.

3) Laiton puunkorjuu samalla, kun 
metsäalaa vaivaavat monissa 
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja 
hallinnolliset puutteet, on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. 
Laiton puunkorjuu on vakava uhka 
metsille, koska se lisää metsäkatoa ja 
metsän rappeutumista, joka on syynä noin 
20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
kehitystä. Sillä on myös sosiaalisia, 
poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia, jotka 
heikentävät usein hyvää hallintoa 
koskeviin tavoitteisiin pyrkimistä.

Or. en
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Perustelu

Korruptio nopeuttaa luonnonvarojen ehtymistä erityisesti aarniometsissä, joista monien 
yhteisöjen elanto on riippuvaista. Esimerkiksi Indonesian hallitus on arvioinut, että 
metsätulojen menettäminen maksaa valtiolle jopa neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria 
vuodessa eli noin viisi kertaa terveysministeriön vuotuisen talousarvion verran. 

Tarkistus 56
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, joka on syynä noin 
20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 
vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja 
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja 
kehitystä. Sillä on myös sosiaalisia, 
poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia.

3) Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt 
kansainvälisesti merkittävä ongelma. Se on 
vakava uhka metsille, koska se lisää 
metsäkatoa, joka on syynä noin 
20 prosenttiin hiilidioksidipäästöistä, 
vaikuttaa aavikoitumiseen ja arojen 
muodostumiseen, lisää maaperän 
eroosiota ja pahentaa äärimmäisiä 
sääolosuhteita ja tulvia, vaarantaa 
biologisen monimuotoisuuden ja horjuttaa 
metsien kestävää hoitoa ja kehitystä. Sillä 
on myös sosiaalisia, poliittisia ja 
taloudellisia vaikutuksia.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella viitataan metsänkadosta johtuviin erityisiin prosesseihin ja uhkiin luonnolle.

Tarkistus 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet oikeudellisesti ja poliittisesti 
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maapallon resurssien säilyttämiseen ja 
kestävään käyttöön, laittoman 
puunkorjuun ja siihen kytkeytyvän 
kaupan ja korruption torjumiseen, 
kestävään metsänhoitoon, köyhyyden 
lievittämiseen sekä alkuperäiskansojen, 
paikallisyhteisöjen ja metsistä 
riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien 
suojelemiseen. Tällä asetuksella olisi 
edistettävä näiden sitoumusten ja 
velvoitteiden täyttämistä, mukaan 
luettuina velvoitteet ja sitoumukset, jotka 
sisältyvät
a) biologista monimuotoisuutta koskevaan 
vuonna 1992 tehtyyn yleissopimukseen,
b) uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien 
kansainvälistä kauppaa koskevaan 
vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen 
(CITES),
c) vuosien 1983, 1994 ja 2006 
kansainvälisiin trooppista puuta koskeviin 
sopimuksiin,
d) vuoden 2002 ilmastonmuutosta 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimukseen (UNFCCC),
e) vuoden 1994 aavikoitumisen estämistä 
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimukseen,
f) vuonna 1992 annettuun ympäristöä ja 
kehitystä koskevaan Rion julistukseen,
g) Johannesburgin julistukseen ja 
toimintasuunnitelmaan sellaisina kuin ne 
hyväksyttiin 4. syyskuuta 2002 pidetyssä 
kestävän kehityksen huippukokouksessa,
h) hallitustenvälisen 
metsäpaneelin/kansainvälisen 
metsäfoorumin toimintaehdotuksiin,
i) YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin 
vuonna 1992 antamaan ei-oikeudellisesti 
sitovaan arvovaltaiseen kannanottoon 
maailmanlaajuisen yksimielisyyden 
saavuttamiseksi kaikentyyppisten metsien 
hoidon, käytön, suojelun ja kestävän 
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kehityksen periaatteista,
j) Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö-
ja kehityskonferenssin kesäkuussa 1992 
hyväksymään Agenda 21:een,
k) Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen ylimääräisessä istunnossa 
vuonna 1997 annettuun 
päätöslauselmaan, jolla jatketaan 
Agenda 21:n täytäntöönpanoa,
l) vuoden 2000 vuosituhatjulistukseen,
m) vuonna 1982 tehtyyn maailman 
ympäristöasiakirjaan,
n) vuoden 1982 Yhdistyneiden 
Kansakuntien ihmisen elinympäristöä 
koskevaan julistukseen,
o) vuoden 1972 ympäristönsuojelua 
koskevaan toimintasuunnitelmaan ja 
hallitustenvälisen metsäfoorumin 
ehdotuksiin, jotka hyväksyttiin 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen ylimääräisessä istunnossa 
vuonna 1997,
p) Yhdistyneiden Kansakuntien 
metsäfoorumin päätöslauselmaan 4/2,
r) vuoden 1979 yleissopimukseen 
Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja 
eläimistön sekä niiden elinympäristön 
suojelusta,
s) korruption vastaiseen YK:n 
yleissopimukseen, jonka EY ja EU:n 
jäsenvaltioiden enemmistö ratifioi 
vuonna 2005. 

Or. en

Perustelu

Korruptio nopeuttaa luonnonvarojen ehtymistä erityisesti aarniometsissä, joista monien 
yhteisöjen elanto on riippuvaista. Esimerkiksi Indonesian hallitus on arvioinut, että 
metsätulojen menettäminen maksaa valtiolle jopa neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria 
vuodessa eli noin viisi kertaa terveysministeriön vuotuisen talousarvion verran. 
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Tarkistus 58
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksessä kuudennesta ympäristöä 
koskevasta toimintaohjelmasta on 
ensisijaiseksi toiminta-alueeksi määritelty 
se, että tutkitaan mahdollisuutta 
laittomasti korjatun puun kaupan 
estämistä ja torjumista koskevien 
aktiivisten toimenpiteiden toteuttamiseen 
ja jatketaan yhteisön ja jäsenvaltioiden 
aktiivista osallistumista 
maailmanlaajuisten ja alueellisten 
päätöslauselmien ja metsään liittyvistä 
kysymyksistä tehtyjen sopimusten 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 59
Urszula Krupa

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 
kansainvälisiin toimiin laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa ja 
jakelua koskevan ongelman 
ratkaisemiseksi.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ottaa huomioon laittoman puunkorjuun kaikki näkökohdat, 
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korjaamisesta kuljetukseen ja myyntiin. Ei ole järkeä keskittyä pelkästään itse laittomaan 
puunkorjuuseen. Ongelman puitteissa on keskityttävä myös niihin, jotka ostavat laitonta 
puutavaraa halvemmilla hinnoilla ja kuljettavat sen maailman toiselle puolelle CITES-
yleissopimuksen säännöksiä uhmaten.

Tarkistus 60
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Tiedonannon tavoitteena on varmistaa, 
että yhteisöön tuodaan ainoastaan 
tuottajamaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti valmistettuja puutuotteita. 
Tämän tavoitteen mukaisesti yhteisö on 
neuvotellut puutavaraa tuottavien maiden 
(kumppanimaiden) kanssa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia, joissa 
sopimuspuolille asetetaan oikeudellisesti 
sitova velvollisuus toteuttaa 
lupajärjestelmä ja säännellä sopimuksissa 
yksilöityjen puutavaran ja puutuotteiden 
kauppaa.

6) Tiedonannon tavoitteena on varmistaa, 
että yhteisöön tuodaan ainoastaan 
tuottajamaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti valmistettuja puutuotteita. 
Tämän tavoitteen mukaisesti yhteisö on 
neuvotellut puutavaraa tuottavien maiden 
(kumppanimaiden) kanssa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia, joissa 
sopimuspuolille asetetaan oikeudellisesti 
sitova velvollisuus toteuttaa 
lupajärjestelmä ja säännellä sopimuksissa 
yksilöityjen puutavaran ja puutuotteiden 
kauppaa. Puuta tuottavien maiden kanssa 
voidaan tehdä vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia vain, jos 
ympäristön, luonnon monimuotoisuuden 
ja ekosysteemin suojelun lisäksi 
paikallisten metsästä riippuvaisten 
yhteisöjen elinympäristöjen ja 
alkuperäisväestöjen oikeuksien suojelu on 
myös taattu kyseisten maiden 
puunkorjuuseen liittyvässä kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. nl

Perustelu

Aarniometsien, metsitettyjen alueiden, luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemin, ympäristön 
ja oikeudenmukaisen kaupan suojelun sekä ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi EU on eri 
direktiiveissään myös sitoutunut ihmisoikeuksien suojeluun, kulttuuriperinnön suojeluun, 
kestävään alueelliseen kehitykseen, kestävään maaseudun kehitykseen ja köyhyyden 
torjuntaan. Tämän pitäisi siksi näkyä lainsäädännössä selkeästi.
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Tarkistus 61
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 
laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan vastaista toimintaa, täydentää ja 
vahvistaa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia koskevaa aloitetta 
sekä tehostaa niiden poliittisten 
toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, joiden 
tavoitteena on metsien säilyttäminen ja 
korkean tason saavuttaminen 
ympäristönsuojelussa, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
estäminen.

7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 
laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan ja jakelun vastaista toimintaa, 
täydentää ja vahvistaa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia koskevaa aloitetta 
sekä tehostaa niiden poliittisten 
toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, joiden 
tavoitteena on metsien säilyttäminen ja 
korkean tason saavuttaminen 
ympäristönsuojelussa, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta,
aavikoituminen ja arojen 
muodostuminen, maaperän eroosio ja 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen estäminen.

Or. pl

Perustelu

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan lisäksi pitäisi mainita myös jakelu, koska se 
on tärkeä yhteys puunkorjuun ja puutavaran laittoman myynnin välillä. Tarkistuksella 
viitataan metsänkadosta johtuviin erityisiin prosesseihin ja uhkiin luonnolle. Ne ovat EU:n 
ympäristönsuojelupolitiikan näkökohtia, joista parlamentti keskusteli viime kauden aikana.

Tarkistus 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 

7) Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden 
vuoksi on tarpeen aktiivisesti tukea 
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laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan vastaista toimintaa, täydentää ja 
vahvistaa vapaaehtoisia 
kumppanuussopimuksia koskevaa aloitetta 
sekä tehostaa niiden poliittisten 
toimenpiteiden yhteisvaikutuksia, joiden 
tavoitteena on metsien säilyttäminen ja 
korkean tason saavuttaminen 
ympäristönsuojelussa, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
estäminen.

laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän 
kaupan vastaista toimintaa, vähentää 
yhteisön vaikutusta metsän 
ekosysteemeihin, täydentää ja vahvistaa 
vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia 
koskevaa aloitetta sekä tehostaa niiden 
poliittisten toimenpiteiden 
yhteisvaikutuksia, joiden tavoitteena on 
köyhyyden vähentäminen, metsien 
säilyttäminen ja korkean tason 
saavuttaminen ympäristönsuojelussa, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta 
ja biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen estäminen.

Or. en

Tarkistus 63
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8) Olisi tunnustettava niiden maiden 
pyrkimykset, jotka ovat tehneet 
vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia 
yhteisön kanssa, sekä kyseisiin 
sopimuksiin sisällytetyt periaatteet 
erityisesti laillisesti tuotetun puutavaran 
määritelmän osalta.  Lisäksi olisi otettava 
huomioon, että FLEGT-lupajärjestelmässä 
yhteisöön saa tuoda ainoastaan sellaista 
puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita, 
joka on asiaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaan laillista. Tätä varten 
laillisesti korjattua puuta olevina 
puutuotteina olisi pidettävä Euroopan
yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia 
koskevan FLEGT-lupajärjestelmän 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2173/2005 liitteissä II ja III lueteltuja 
puutuotteita, jotka ovat peräisin mainitun 
asetuksen liitteessä I luetelluista 

8) Olisi tunnustettava niiden maiden 
pyrkimykset, jotka ovat tehneet 
vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia 
yhteisön kanssa, sekä kyseisiin 
sopimuksiin sisällytetyt periaatteet 
erityisesti laillisesti tuotetun puutavaran 
määritelmän osalta.  Lisäksi olisi otettava 
huomioon, että FLEGT-lupajärjestelmässä 
yhteisöön saa tuoda ainoastaan sellaista 
puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita, 
joka on asiaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaan laillista. Tätä varten 
laillisesti korjattua puuta olevina 
puutuotteina olisi pidettävä Euroopan 
yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia 
koskevan FLEGT-lupajärjestelmän
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2173/2005 liitteissä II ja III lueteltuja 
puutuotteita, jotka ovat peräisin mainitun 
asetuksen liitteessä I luetelluista 
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kumppanimaista, sillä edellytyksellä, että 
kyseiset puutuotteet ovat mainitun 
asetuksen ja mahdollisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisia.

kumppanimaista, sillä edellytyksellä, että 
kyseiset puutuotteet ovat mainitun 
asetuksen ja mahdollisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisia.
Vapaaehtoisissa 
kumppanuussopimuksissa asetettujen 
periaatteiden, erityisesti ”laillisesti 
korjatun puun” määritelmän, on 
sisällettävä ja niillä on taattava kestävä 
metsänhoito, luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen, paikallisten metsästä 
riippuvaisten yhteisöjen suojelu ja niiden 
oikeudet, alkuperäiskansojen suojelu ja 
niiden oikeuksien turvaaminen.

Or. nl

Perustelu

Aarniometsien, metsitettyjen alueiden, luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemin, ympäristön 
ja oikeudenmukaisen kaupan suojelun sekä ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi EU on eri 
direktiiveissään myös sitoutunut ihmisoikeuksien suojeluun, kulttuuriperinnön suojeluun, 
kestävään alueelliseen kehitykseen, kestävään maaseudun kehitykseen ja köyhyyden 
torjuntaan. Tämän pitäisi siksi näkyä lainsäädännössä selkeästi.

Tarkistus 64
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi määriteltävä sen maan lainsäädännön 
pohjalta, jossa puutavara on korjattu.

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi ensisijaisesti määriteltävä sen maan 
lainsäädännön pohjalta, jossa puutavara on 
korjattu. Laillisuusstandardien 
soveltamiseen olisi lisäksi sisällytettävä 
kansainvälisten standardien harkinta,
muun muassa Afrikan puujärjestön, 
kansainvälisen trooppisen puun järjestön, 
lauhkeiden ja boreaalisten metsien 
suojelua ja kestävää hoitoa koskevia 
kriteerejä ja indikaattoreita käsittelevän 
Montrealin prosessin ja kestävän hoidon 
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ja käytön yleiseurooppalaisia kriteerejä ja 
indikaattoreita käsittelevän prosessin 
standardit. Siinä pitäisi edistää 
kansainvälisten sitoumusten, 
periaatteiden ja suositusten 
täytäntöönpanoa, mukaan luettuna 
ilmastonmuutoksen lieventämistä, 
luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
vähentämistä, köyhyyden lieventämistä, 
aavikoitumisen vähentämistä ja 
alkuperäiskansojen ja paikallisen ja 
metsistä riippuvaisen väestön oikeuksien 
edistämistä koskevat sitoumukset, 
periaatteet ja suositukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 5. 

Tarkistus 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi määriteltävä sen maan lainsäädännön 
pohjalta, jossa puutavara on korjattu.

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi ensisijaisesti määriteltävä sen maan 
lainsäädännön pohjalta, jossa puutavara on 
korjattu. Laillisuusstandardien olisi lisäksi 
sisällytettävä kansainvälisten standardien 
harkinta, ja siinä pitäisi edistää 
kansainvälisten sitoumusten, 
periaatteiden ja suositusten 
täytäntöönpanoa, mukaan luettuna 
ilmastonmuutoksen lieventämistä, 
luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
vähentämistä, köyhyyden lieventämistä, 
aavikoitumisen vähentämistä ja 
alkuperäiskansojen ja paikallisen ja 
metsistä riippuvaisen väestön oikeuksien 
edistämistä koskevat sitoumukset, 
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periaatteet ja suositukset.

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella on edistettävä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaa laajempaa 
tavoitetta keinona käsitellä laitonta puunkorjuuta. Asetuksen käyttäminen sellaisten 
kansainvälisten ja alueellisten sopimusten säännösten täytäntöönpanemiseksi, joiden 
osapuolia Euroopan maat ja muut maat ovat, edistää tämän saavuttamista.

Tarkistus 66
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi määriteltävä sen maan lainsäädännön 
pohjalta, jossa puutavara on korjattu.

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi määriteltävä sen maan lainsäädännön 
pohjalta, jossa puutavara on korjattu. 
Puuta korjaavan maan pitäisi antaa 
luettelo kaikesta laillisesta korjatusta 
puusta sekä yksityiskohtaiset tiedot 
puulajeista ja puutavaran 
enimmäistuotannosta.

Or. en

Perustelu

Laillista puunkorjuuta koskevien tarkkojen lukujen tarjoamisen pitäisi olla 
vähimmäisvaatimus kaikissa maissa.
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Tarkistus 67
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Kansainvälisesti hyväksytyn 
määritelmän puuttuessa laiton puunkorjuu 
olisi määriteltävä sen maan 
lainsäädännön pohjalta, jossa puutavara 
on korjattu. 

11) Laitonta puunkorjuuta koskevan 
kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän 
puuttuessa kyseisistä puutavaraa 
tuottavista maista peräisin oleva 
puutavara ja puutuotteet on poistettava 
markkinoilta.

Or. nl

Perustelu

Tuottavien maiden puunkorjuuta koskeva riittämätön lainsäädäntö ei saa johtaa siihen, että 
vastuuttomasta puunkorjuusta peräisin olevaa puutavaraa ja puutuotteita tulee EU:n 
markkinoille ja/tai siihen, että kyseiset maat voivat aloittaa epäoikeudenmukaisen kilpailun 
sellaisten puutavaraa tuottavien maiden kanssa, jotka eivät noudata sosiaaliturvaan ja 
ympäristöön liittyviä normeja.

Tarkistus 68
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa ennen niiden ensimmäistä 
markkinoille saattamista sekä sen jälkeen. 
Jotta ei asetettaisi tarpeettomia 
hallinnollisia rasitteita, asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ei tulisi soveltaa 
kaikkiin toimitusketjun toimijoihin vaan 
ainoastaan niihin, jotka saattavat 
puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen 
kerran markkinoille.

12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa ennen niiden ensimmäistä 
markkinoille saattamista sekä sen jälkeen. 
Jotta ei asetettaisi tarpeettomia 
hallinnollisia rasitteita, vaatimusta 
asianmukaisen huolellisuuden 
noudattamisesta toimilla ja menettelyillä, 
joilla minimoidaan laittomasti korjatun 
puutavaran ja puutuotteiden markkinoille 
saattamisen riski (due diligence 
-järjestelmä), ei tulisi soveltaa kaikkiin 
toimitusketjun toimijoihin vaan ainoastaan 
niihin, jotka saattavat puutavaran ja 
puutuotteet ensimmäisen kerran 



AM\764461FI.doc 19/109 PE418.388

FI

markkinoille. Kaikkia toimitusketjun 
toimijoita sitoisi kuitenkin ehdoton kielto 
asettaa markkinoille saataville laittomasti 
hankittua puutavaraa tai puutuotteita 
markkinoille, ja niiden pitäisi täyttää 
tämä velvoite asianmukaisesti. 

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 6. Selvennys.

Tarkistus 69
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa ennen niiden ensimmäistä 
markkinoille saattamista sekä sen jälkeen. 
Jotta ei asetettaisi tarpeettomia 
hallinnollisia rasitteita, asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia ei tulisi soveltaa 
kaikkiin toimitusketjun toimijoihin vaan 
ainoastaan niihin, jotka saattavat 
puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen 
kerran markkinoille.

12) Monia puutuotteita käsitellään useissa 
prosesseissa ennen niiden hankkimista 
markkinoilla sekä sen jälkeen. Jotta ei 
asetettaisi tarpeettomia hallinnollisia 
rasitteita, asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia ei tulisi soveltaa kaikkiin 
toimitusketjun toimijoihin vaan ainoastaan 
niihin, jotka hankkivat puutavaran ja 
puutuotteet ensimmäisen kerran 
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puuta ja puutavaraa. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.
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Tarkistus 70
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Kaikkien puutavaran ja 
puutuotteiden toimitusketjujen 
toimijoiden (myyjien ja tuottajien) on 
EU:n markkinoilla merkittävä selkeästi 
tarjottaviin tuotteisiin laillinen lähde tai 
toimittaja, josta puutavara on peräisin.

Or. nl

Perustelu

Kaikki toimitusketjun toimijat ovat sitoutuneet laittomasti ja/tai vastuuttomasti korjatun puun 
markkinointia koskevaan kieltoon. Jäljitettävyyden osalta on oltava selvää, kuka puutavaran 
toimittaja on, jotta niiden puutuotteista peräisin oleva puutavara voidaan aina tunnistaa.

Toimijoiden, jotka saattavat tuotteita ensimmäistä kertaa markkinoille, on kuitenkin 
täytettävä yksityiskohtaisemmat säännöt, koska niiden nojalla määritellään puutavara, joka 
tulee EU:n markkinoille.

Tarkistus 71
Véronique Mathieu

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 

Poistetaan.
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direktiiviä (EY) N:o XX/XX], tätä asetusta 
ei tulisi soveltaa kyseisiin tuotteisiin.

Or. fr

Perustelu

Tätä asetusta on sovellettava kaikkeen puuhun ja puutuotteisiin riippumatta niiden 
loppukäytöstä.

Tarkistus 72
Kartika Tamara Liotard

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.

Or. nl

Perustelu

Niiden tuotteiden poistaminen, joiden ei tarvitse vastata laillisuutta ja/tai kestävyyttä koskevia 
ehtoja, on epäoikeudenmukaista, ja se heikentää tämän asetuksen tarkoitusta.
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Tarkistus 73
Samuli Pohjamo

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.

13) Yhteisö pitää edelleen ensisijaisena 
tavoitteenaan yleistä pyrkimystä saavuttaa 
kestävä kehitys edistämällä 
ympäristökestävyyskriteereitä. Ottaen 
huomioon tämä tavoite sekä tarve keventää 
niiden toimijoiden taakkaa, jotka 
hankkivat markkinoilla 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.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puuta ja puutavaraa. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi perustaa due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.

Tarkistus 74
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

14) Toimijoiden, jotka saattavat puutavaran 
ja puutuotteet ensimmäisen kerran yhteisön 
markkinoille, olisi noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ja käytettävä 
tätä varten toimenpiteistä ja menettelyistä 

14) Toimijoiden, jotka saattavat puutavaran 
ja puutuotteet ensimmäisen kerran yhteisön 
markkinoille, olisi noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ja käytettävä 
tätä varten toimenpiteistä ja menettelyistä 
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muodostuvaa järjestelmää (due diligence -
järjestelmää) minimoidakseen sen riskin, 
että ne saattavat laittomasti korjattua puuta 
olevaa puutavaraa tai puutuotteita 
markkinoille. 

muodostuvaa järjestelmää (due diligence -
järjestelmää) poistaakseen sen riskin, että 
ne saattavat laittomasti korjattua puuta 
olevaa puutavaraa tai puutuotteita 
markkinoille.

Or. nl

Perustelu

Tämän direktiivin tavoitteena ei ole pelkästään pitää laittomasti ja vastuuttomasti korjatun 
puun määrä mahdollisimman pienenä vaan poistaa se markkinoilta. "Minimoida" on liian 
joustavaa ja epäselvää, ja sitä voidaan tulkita monin tavoin.

Tarkistus 75
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

14) Toimijoiden, jotka saattavat 
puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen 
kerran yhteisön markkinoille, olisi 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta 
ja käytettävä tätä varten toimenpiteistä ja 
menettelyistä muodostuvaa järjestelmää 
(due diligence -järjestelmää) 
minimoidakseen sen riskin, että ne 
saattavat laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita markkinoille. 

14) Toimijoiden, jotka hankkivat
puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen 
kerran yhteisön markkinoilla, olisi 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta 
ja käytettävä tätä varten toimenpiteistä ja 
menettelyistä muodostuvaa järjestelmää 
(due diligence -järjestelmää) 
minimoidakseen sen riskin, että ne 
saattavat laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita markkinoille.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puuta ja puutavaraa. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi perustaa due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.
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Tarkistus 76
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

15) Due diligence -järjestelmän avulla olisi 
voitava selvittää yhteisön markkinoille 
saatetun puutavaran ja puutuotteiden 
lähteet ja toimittajat ja saada tietoja 
sovellettavan lainsäädännön 
noudattamisesta.

15) Due diligence -järjestelmän avulla olisi 
voitava selvittää yhteisön markkinoilla 
hankitun puutavaran ja puutuotteiden 
lähteet ja toimittajat ja saada tietoja 
sovellettavan lainsäädännön 
noudattamisesta. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puuta ja puutavaraa. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.

Tarkistus 77
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) Komission ja jäsenvaltioiden on 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa 
kiinnitettävä erityistä huomiota pienten ja 
keskisuurten yritysten erityiseen 
haavoittuvuuteen ja rajoitettuihin 
resursseihin. On erittäin tärkeää, että 
kyseisiä yrityksiä ei rasiteta niiden 
kehitystä estävillä monimutkaisilla 
säännöillä. Komission pitäisi siksi 
mahdollisimman paljon ja tulevassa pk-
yrityksiä tukevassa aloitteessa asetettujen 
mekanismien ja periaatteiden nojalla 
harkita yksinkertaistettuja järjestelmiä 



AM\764461FI.doc 25/109 PE418.388

FI

pienten ja keskisuurten yritysten tämän 
asetuksen mukaisten velvoitteiden osalta 
vaarantamatta sen tavoitetta ja tarkoitusta 
ja tarjota kyseisille yrityksille 
asianmukaisia vaihtoehtoja, jotta ne 
voivat toimia yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. sv

Perustelu

Pienten ja keskisuurten yritysten rajalliset resurssit ja valmiudet osallistua kattaviin ja, usein, 
monimutkaisiin valvontajärjestelmiin on otettava huomioon, kun komissio laatii ja antaa 
toimenpiteitä due diligence -järjestelmän täytäntöönpanoksi. Komission pitäisi siksi 
mahdollisimman paljon, ottamatta riskiä asetuksen tavoitteen ja tarkoituksen heikentämisestä, 
kiinnittää erityistä huomiota kyseisten yritysten erityisasemaan ja sen mukaan myös tarjota 
yksinkertaistettuja mutta samalla tavoin asianmukaisia vaihtoehtoja.

Tarkistus 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16) Puualalla on suuri merkitys yhteisön 
taloudelle. Toimijoiden järjestöt ovat 
tärkeitä tekijöitä tällä alalla, koska ne 
ajavat toimijoiden etuja laaja-alaisemmin 
ja ovat vuorovaikutuksessa erilaisten 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestöillä 
on asiantuntemusta ja valmiuksia 
analysoida keskeistä lainsäädäntöä ja 
helpottaa jäseniensä mukautumista 
siihen, jos edellytetään, että ne eivät pyri 
tämän tietämyksensä avulla hallitsemaan 
markkinoita. Näin ollen on asianmukaista 
helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia vaatimuksia. 
Tällaisia hyväksyttyjä organisaatioita 
koskeva luettelo julkaistaan, jolloin 

16) On asianmukaista helpottaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa ja edistää 
hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia sopivia ja 
tehokkaita vaatimuksia. Tällaisia 
hyväksyttyjä organisaatioita koskeva 
luettelo julkaistaan.
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kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on mahdollisuus hyväksyä 
siinä mainitut valvontaorganisaatiot.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen (ensimmäinen osa). Niiden organisaatioiden ponnistelut, jotka ovat 
ryhtyneet kaikkiin toimenpiteisiin varmistaakseen due diligence -järjestelmien tehokkuuden ja 
uskottavuuden, pitäisi tunnustaa.

Tarkistus 79
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16) Puualalla on suuri merkitys yhteisön 
taloudelle. Toimijoiden järjestöt ovat 
tärkeitä tekijöitä tällä alalla, koska ne 
ajavat toimijoiden etuja laaja-alaisemmin 
ja ovat vuorovaikutuksessa erilaisten 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestöillä 
on asiantuntemusta ja valmiuksia 
analysoida keskeistä lainsäädäntöä ja 
helpottaa jäseniensä mukautumista 
siihen, jos edellytetään, että ne eivät pyri 
tämän tietämyksensä avulla hallitsemaan 
markkinoita. Näin ollen on asianmukaista 
helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia vaatimuksia. 
Tällaisia hyväksyttyjä organisaatioita 
koskeva luettelo julkaistaan, jolloin 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on mahdollisuus hyväksyä 
siinä mainitut valvontaorganisaatiot.

On asianmukaista helpottaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa ja edistää 
hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia vaatimuksia. 
Tällaisia hyväksyttyjä organisaatioita 
koskeva luettelo julkaistaan.

Or. nl
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Perustelu

Jos tämän asetuksen vaatimusten ja hyvää käytäntöä koskevien vaatimusten halutaan 
vastaavan uskottavasti toisiaan, asiaankuuluvat ei-kaupalliset kansalaisjärjestöt (ympäristö-
ja ihmisoikeusjärjestöt) on otettava mukaan edellä mainittuihin valvontaorganisaatioihin.

Tarkistus 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16) Puualalla on suuri merkitys yhteisön 
taloudelle. Toimijoiden järjestöt ovat 
tärkeitä tekijöitä tällä alalla, koska ne 
ajavat toimijoiden etuja laaja-alaisemmin 
ja ovat vuorovaikutuksessa erilaisten 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestöillä on 
asiantuntemusta ja valmiuksia analysoida 
keskeistä lainsäädäntöä ja helpottaa 
jäseniensä mukautumista siihen, jos 
edellytetään, että ne eivät pyri tämän 
tietämyksensä avulla hallitsemaan 
markkinoita. Näin ollen on asianmukaista 
helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia vaatimuksia. 
Tällaisia hyväksyttyjä organisaatioita 
koskeva luettelo julkaistaan, jolloin 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on mahdollisuus hyväksyä 
siinä mainitut valvontaorganisaatiot.

16) Puualalla on suuri merkitys yhteisön 
taloudelle. Toimijoiden järjestöt ovat 
tärkeitä tekijöitä tällä alalla, koska ne 
ajavat toimijoiden etuja laaja-alaisemmin 
ja ovat vuorovaikutuksessa erilaisten 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestöillä on 
asiantuntemusta ja valmiuksia analysoida 
keskeistä lainsäädäntöä ja helpottaa 
jäseniensä mukautumista siihen, jos 
edellytetään, että ne eivät pyri tämän 
tietämyksensä avulla hallitsemaan 
markkinoita. Näin ollen on asianmukaista 
helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä 
hyväksymällä organisaatiot, jotka ovat 
laatineet due diligence -järjestelmien 
toteuttamista koskevia vaatimuksia. 
Kyseiset organisaatiot voivat olla 
taloudellisten toimijoiden järjestöjä, koska 
niillä on asiantuntemusta ja valmiudet 
analysoida sovellettavaa lainsäädäntöä, ja 
ne voivat auttaa jäseniään noudattamaan 
sääntöjä. Tällaisia hyväksyttyjä 
organisaatioita koskeva luettelo 
julkaistaan, jolloin kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
mahdollisuus hyväksyä siinä mainitut 
valvontaorganisaatiot.

Or. fr
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Perustelu

Taloudellisten toimijoiden järjestöillä on tietyt säännöt ja asiantuntemus. Ne pitäisi 
valtuuttaa antamaan jäsentensä käyttöön due diligence -järjestelmiä.

Tarkistus 81
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi ja hyvän käytännön 
kehittämisen edistämiseksi Euroopan 
unionin on kannustettava edellä 
mainittuja organisaatioita tekemään 
yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ja 
ihmisoikeusjärjestöjen kanssa due 
diligence -järjestelmien ja niiden 
valvonnan tukemiseksi.

Or. nl

Perustelu

Jos tämän asetuksen vaatimusten ja hyvää käytäntöä koskevien vaatimusten halutaan 
vastaavan uskottavasti toisiaan, asiaankuuluvat ei-kaupalliset kansalaisjärjestöt (ympäristö-
ja ihmisoikeusjärjestöt) on otettava mukaan edellä mainittuihin valvontaorganisaatioihin.

Tarkistus 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava, että toimijat täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut velvollisuutensa. 
Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tehtävä virallisia tarkastuksia ja 
tarvittaessa vaadittava toimijoita 

17) EU:n tarkastajien ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava, että toimijat täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut velvollisuutensa. 
Tätä varten EU:n tarkastajien ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
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toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä. viranomaisten olisi tehtävä virallisia 
tarkastuksia, mukaan luettuna itse 
paikalla tehtävät tarkastukset, ja 
tarvittaessa vaadittava toimijoita 
toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

EU:n tarkastajat auttavat jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 
asetuksen täytäntöönpanon tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden.

Tarkistus 83
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava, että toimijat täyttävät tässä 
asetuksessa vahvistetut velvollisuutensa. 
Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tehtävä virallisia tarkastuksia ja 
tarvittaessa vaadittava toimijoita 
toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä.

17) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava, että toimijat täyttävät tässä
asetuksessa vahvistetut velvollisuutensa. 
Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tehtävä virallisia tarkastuksia, 
mukaan luettuna tullitarkastukset, ja 
tarvittaessa vaadittava toimijoita 
toteuttamaan korjaavia toimenpiteitä.

Or. pl

Perustelu

Ongelman rajatylittävää luonnetta pitäisi korostaa. Tästä lähtien voitaisiin toteuttaa 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että laittomasti korjattua puuta ei voida tuoda unionin 
sisämarkkinoille.
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Tarkistus 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pidettävä tarkastuksista kirjaa ja julkaistava 
kirjaamistaan tiedoista tiivistelmä 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
23 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

18) EU:n tarkastajien ja toimivaltaisten
viranomaisten olisi pidettävä tarkastuksista 
kirjaa ja julkaistava kirjaamistaan tiedoista 
tiivistelmä ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 23 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n tarkastajat auttavat jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 
asetuksen täytäntöönpanon tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden.

Tarkistus 85
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

19) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja/tai komission kanssa.

19) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa ja 
ympäristöjärjestöjen, 
ihmisoikeusjärjestöjen sekä kolmansien 
maiden hallintoviranomaisten ja/tai 
komission kanssa.

Or. nl

Perustelu

Jos tämän asetuksen vaatimusten ja hyvää käytäntöä koskevien vaatimusten halutaan 
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vastaavan uskottavasti toisiaan, asiaankuuluvat ei-kaupalliset kansalaisjärjestöt (ympäristö-
ja ihmisoikeusjärjestöt) on otettava mukaan edellä mainittuihin valvontaorganisaatioihin. 
Lisäksi on muitakin sidosryhmiä kuin vain toimijat.

Tarkistus 86
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

19) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan kansainvälisyyden vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
yhteistyötä toistensa kanssa sekä 
kolmansien maiden hallintoviranomaisten 
ja/tai komission kanssa.

19) Laittoman puunkorjuun ja siihen 
liittyvän kaupan ja jakelun
kansainvälisyyden vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä 
toistensa kanssa sekä kolmansien maiden 
hallintoviranomaisten ja/tai komission 
kanssa.

Or. pl

Perustelu

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan lisäksi pitäisi mainita myös jakelu, koska se 
on tärkeä yhteys puunkorjuun ja puutavaran laittoman myynnin välillä.

Tarkistus 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

23) Jotta toimijat ja toimivaltaiset 
viranomaiset voisivat valmistautua tämän 
asetuksen vaatimusten noudattamiseen, 
tätä asennusta olisi alettava soveltaa 
kahden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Laittoman puunkorjuun sääntelystä on keskusteltu monia vuosia. Lainsäädännön on tultava 
ehdottomasti voimaan mahdollisimman pian, jotta uhanalaisten metsien kipeästi tarvitsemaa 
suojelua ei enää viivytetä. 

Tarkistus 88
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) Kestävän metsänhoidon 
kehittäminen on jatkuva prosessi, ja tätä 
asetusta pitäisi siksi arvioida, päivittää ja 
tarkistaa säännöllisesti uusien 
tutkimustulosten mukaisesti. Komission 
pitäisi siksi analysoida viimeisin saatavilla 
oleva tutkimus ja kehitys ja esittää 
päätelmät analyysistaan ja 
ehdottamistaan tarkistuksista 
kertomuksessa Euroopan parlamentille.

Or. sv

Perustelu

Jos halutaan, että tämä asetus pysyy tehokkaana ja että se on johdonmukainen kestävän 
metsänhoidon kanssa, sitä on arvioitava ja päivitettävä jatkuvasti.

Tarkistus 89
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) Metsätuotteiden sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
komission pitäisi analysoida tämän 
asetuksen vaikutusta jatkuvasti.  Erityistä 
huomiota pitäisi kiinnittää asetuksen 
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seurauksiin pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jotka toimivat yhteisön 
sisämarkkinoilla. Komission pitäisi siksi 
säännöllisesti tehdä tutkimusta ja 
vaikutustenarviointia asetuksen 
vaikutuksista sisämarkkinoihin ja 
keskittyä erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Komission pitäisi myöhemmin 
esittää Euroopan parlamentille kertomus 
analyysistään, päätelmistään ja 
toimenpiteitä koskevista ehdotuksistaan.

Or. sv

Perustelu

Jos halutaan, että tämä asetus pysyy tehokkaana ja että se on johdonmukainen kestävän 
metsänhoidon kanssa, sitä on arvioitava ja päivitettävä jatkuvasti.

Tarkistus 90
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

24) Tämän asetuksen tavoitetta eli 
nykyisen toimintakehyksen täydentämistä 
ja vahvistamista sekä laittoman 
puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan 
vastaisten toimien tukemista, ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden takia toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

24) Tämän asetuksen tavoitetta eli 
nykyisen toimintakehyksen täydentämistä 
ja vahvistamista sekä laittoman 
puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan ja 
jakelun vastaisten toimien tukemista, ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan 
toiminnan laajuuden takia toteuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. pl
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Perustelu

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan lisäksi pitäisi mainita myös jakelu, koska se 
on tärkeä yhteys puunkorjuun ja puutavaran laittoman myynnin välillä.

Tarkistus 91
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoite

Or. nl

Perustelu

Tätä asetusta ei voida käsitellä erikseen: sen tavoitteena on myös aarniometsän, luonnon 
monimuotoisuuden, ympäristön ja oikeudenmukaisen kaupan suojelu ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen. EU on eri direktiiveissään sitoutunut myös ihmisoikeuksien suojeluun, 
kulttuuriperinnön, kestävän alueellisen kehityksen ja kestävän maaseudun kehityksen 
suojeluun ja köyhyyden ja kolmannen maailman ongelmien torjumiseen. Tämän pitäisi siksi 
näkyä lainsäädännössä selkeästi.

Tarkistus 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoitteet
Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien tai 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden velvollisuudet.

Toimijoiden on varmistettava, että 
markkinoille asetetaan saataville 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa 
ja puutuotteita.
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Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien toimijoiden on käytettävä due 
diligence -järjestelmää.
Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa pidettävä 
rikkomuksena, mikäli sovellettavan 
lainsäädännön vastaisesti korjattua, 
otettua, myytyä, kaupattua tai omistettua 
puutavaraa ja puutuotteita on saatettu 
markkinoille ja asetettu saataville 
markkinoille, jos sitä yritetään tai se 
toteutetaan tarkoituksella, vastuuttomasti 
tai vakavan laiminlyönnin seurauksena.
Tämän asetuksen säännöksillä pyritään
a) tukemaan ja kannustamaan kestävän 
metsänhoidon täytäntöönpanoa ja 
luomaan voimakkaita pelotteita 
puutavaran ja puutuotteiden laittomalle 
korjuulle;
b) edistämään sovellettavan 
lainsäädännön, nykyisten ja 
suunniteltujen kansainvälisten
standardien ja kansainvälisten 
sitoumusten periaatteiden ja suositusten 
täytäntöönpanoa, mukaan luettuna 
ilmastonmuutoksen lieventämistä, 
luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
vähentämistä, köyhyyden lieventämistä, 
aavikoitumisen vähentämistä ja 
alkuperäiskansojen ja paikallisen ja 
metsistä riippuvaisen väestön oikeuksien 
edistämistä koskevat sitoumukset, 
periaatteet ja suositukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistettu Yhdysvaltain Laceyn laki sisältää nämä tekstit. Todetaan myös, että asetuksen 
säännöksillä pitäisi pyrkiä tukemaan kestävän metsänhoidon täytäntöönpanoa ja edistämään 
ilmastonmuutoksen lieventämistä, luonnon monimuotoisuutta, köyhyyttä, aavikoitumista ja 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevien periaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa. 
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Tarkistus 93
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien tai markkinoille saataville 
asettavien toimijoiden velvollisuudet. 
Toimijoiden on varmistettava, että 
markkinoille asetetaan saataville 
ainoastaan laillisesti korjattuja puuta ja 
puutuotteita.
Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien toimijoiden on käytettävä due 
diligence -järjestelmää.
2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
seuraavat periaatteet:
a) toteutetaan ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä:
b) tämän asetuksen sisältämien 
toimenpiteiden on edistettävä kestävää 
kehitystä;
c) puu korjataan laillisesti; 
d) kaikki toimitusketjun toimijat vastaavat 
yhdessä sen riskin poistamisesta, että 
tietty tuote on tehty laittomasti korjatusta 
puusta 2 artiklan säännösten mukaisesti;
3. Tämän asetuksen tavoitteena on 
lopettaa laittomasti korjatun puun ja 
sellaisesta puusta tehtyjen tuotteiden 
kauppa EU:ssa ja edistää aavikoitumisen
ja metsän rappeutumisen ja niihin 
liittyvien hiilidioksidipäästöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisen 
lopettamista sekä edistää kestävää 
talouskasvua, kestävää ihmisen kehitystä 
ja alkuperäiskansojen ja paikallisväestön 
kunnioitusta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tavoite on määriteltävä laajemmin 1 artiklassa laittoman puunkorjuun torjuntaa ja 
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kestävän metsänhoidon laajemman tavoitteen edistämistä koskevien EU:n sitoumusten 
mukaisesti.

Tarkistus 94
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet. 

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet sekä 
aarniometsän ja metsitettyjen alueiden 
suojelua ja säilyttämistä koskeva tavoite ja 
luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemin suojelua, ilmaston suojelua 
ja alkuperäiskansojen ja paikallisten 
metsästä riippuvaisten yhteisöjen suojelua 
ja niiden oikeuksien turvaamista koskeva 
perimmäinen tavoite.
Toimijoiden on varmistettava, että 
markkinoille saatetaan ainoastaan 
laillisesti korjattua puuta ja puutuotteita. 
Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien toimijoiden on käytettävä due 
diligence -järjestelmää. 
Sekä puutavaran ja puutuotteiden 
tarjoajien että asiakkaiden on vastattava 
sen varmistamisesta, että niiden tarjoamat 
tai hankkimat tuotteet vastaavat tässä 
asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

Or. nl

Perustelu

Tätä asetusta ei voida käsitellä erikseen: sen tavoitteena on myös aarniometsän, luonnon 
monimuotoisuuden, ympäristön ja oikeudenmukaisen kaupan suojelu ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen. EU on eri direktiiveissään sitoutunut myös ihmisoikeuksien suojeluun, 
kulttuuriperinnön, kestävän alueellisen kehityksen ja kestävän maaseudun kehityksen 
suojeluun ja köyhyyden ja kolmannen maailman ongelmien torjumiseen. Tämän pitäisi siksi 
näkyä lainsäädännössä selkeästi.
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Tarkistus 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien tai 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden velvollisuudet.
2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
seuraavat periaatteet:
a) toteutetaan ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä:
b) tämän asetuksen sisältämien 
toimenpiteiden on edistettävä kestävää 
kehitystä;
c) puu korjataan laillisesti;
d) kaikki toimitusketjun toimijat vastaavat 
yhdessä sen riskin poistamisesta, että 
tietty tuote on tehty laittomasti korjatusta 
puusta 2 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 96
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien
toimijoiden velvollisuudet.

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoilla hankkivien
toimijoiden velvollisuudet. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puutavaraa ja puutuotteita. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 



AM\764461FI.doc 39/109 PE418.388

FI

diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.

Tarkistus 97
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liittessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, 
lukuun ottamatta puutavaraa ja 
puutuotteita, joihin sovelletaan 
direktiivillä (EY) N:o XX/XX vahvistettuja 
pakollisia ympäristökestävyyskriteerejä;

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liitteessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita; 

Or. nl

Perustelu

Niiden tuotteiden poistaminen, joiden ei tarvitse vastata laillisuutta ja/tai kestävyyttä koskevia 
ehtoja, on epäoikeudenmukaista, ja se heikentää tämän direktiivin tarkoitusta.

Tarkistus 98
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liittessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, 
lukuun ottamatta puutavaraa ja 
puutuotteita, joihin sovelletaan 
direktiivillä (EY) N:o XX/XX vahvistettuja 
pakollisia ympäristökestävyyskriteerejä;

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liitteessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita; 

Or. fr
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Perustelu

Tätä asetusta on sovellettava kaikkeen puuhun ja puutuotteisiin riippumatta niiden 
loppukäytöstä.

Tarkistus 99
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liittessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, 
lukuun ottamatta puutavaraa ja 
puutuotteita, joihin sovelletaan 
direktiivillä (EY) N:o XX/XX vahvistettuja 
pakollisia ympäristökestävyyskriteerejä;

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liitteessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita; 

Or. en

Perustelu

Toisten asetusten kattamiin tuotteisiin ei pitäisi soveltaa poikkeuksia tästä asetuksesta, koska 
siten luodaan porsaanreikiä ja epävarmuutta toimijoiden keskuuteen.

Tarkistus 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liittessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, 
lukuun ottamatta puutavaraa ja 
puutuotteita, joihin sovelletaan 
direktiivillä (EY) N:o XX/XX vahvistettuja 
pakollisia ympäristökestävyyskriteerejä;

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liitteessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita 
poikkeuksitta;

Or. en
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Perustelu

Tämän asetuksen pitäisi kattaa kaikki tuotteet, jotka saattavat sisältää laittomasti hankittua 
puuta.

Tarkistus 101
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’markkinoille saattamisella’ kaikkea 
puutavaran ja puutuotteiden ensimmäistä 
toimittamista yhteisön markkinoille
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta;

b) ’hankinnalla’ kaikkea puutavaran ja 
puutuotteiden ensimmäistä hankintaa
yhteisön markkinoilla liiketoiminnan 
yhteydessä myymistä, käsittelyä tai käyttöä
varten joko maksua vastaan tai maksutta;

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puutavaraa ja puutuotteita. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan.

Tarkistus 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’markkinoille saattamisella’ kaikkea 
puutavaran ja puutuotteiden ensimmäistä 
toimittamista yhteisön markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta;

b) ’markkinoille saattamisella’ kaikkea 
puutavaran ja puutuotteiden ensimmäistä 
toimittamista yhteisön markkinoille 
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta; puutavaran myöhempi 
muuttaminen tai jakelu ei ole 
”markkinoille saattamista”;
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Or. en

Perustelu

Kun puutavara on saatettu markkinoille varustettuna riittävillä vakuuksilla, joiden nojalla 
laittoman käytön riski on mahdollisimman pieni, ei ole enää tarpeen vaatia lisävakuuksia 
toimitusketjussa.

Tarkistus 103
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai 
puutuotteita markkinoille;

c) ’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka hankkii puutavaraa 
tai puutuotteita markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puutavaraa ja puutuotteita. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan.

Tarkistus 104
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’laillisesti korjattua puuta olevalla’ 
alkuperämaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti korjattua puuta olevaa; 

d) ’laillisesti korjattua puuta olevalla’ 
alkuperämaan sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti korjattua puuta olevaa 
edellyttäen, että puutavaran ja 
puutuotteiden korjaamista ja kauppaa 
koskevassa lainsäädännössään maa myös 
kestävästi sääntelee metsän säilyttämistä 
ja metsänhoitoa, suojelee 
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alkuperäiskansoja ja paikallisia metsästä 
riippuvaisia yhteisöjä, suojelee niiden 
elinympäristöä ja turvaa niiden oikeudet; 

Or. nl

Perustelu

Tuottavien maiden puunkorjuuta koskeva riittämätön lainsäädäntö ei saa johtaa siihen, että 
vastuuttomasta puunkorjuusta peräisin olevaa puutavaraa ja puutuotteita tulee EU:n 
markkinoille ja/tai siihen, että kyseiset maat voivat aloittaa epäoikeudenmukaisen kilpailun 
sellaisten puutavaraa tuottavien maiden kanssa, jotka eivät noudata sosiaaliturvaan ja 
ympäristöön liittyviä normeja.

Tarkistus 105
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d a alakohta

Komission teksti Tarkistus

d a) ’riskillä’ sen todennäköisyyttä, että 
yhteisön alueelta vietyyn tai yhteisön 
alueelle tuotuun puutavaraan tai 
puutuotteisiin liittyy tapaus, joka estää 
tämän asetuksen asianmukaisen 
soveltamisen;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei tällaisenaan määritellä, mistä riskinarviointia edellyttävä riski muodostuu. 
Ellei riskiä voida määritellä selkeästi, tämän asetuksen asianmukainen täytäntöönpano 
vaikeutuu.
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Tarkistus 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b)’suurella riskillä’ tilannetta, jossa 
tarvitaan täydentäviä due diligence 
-velvoitteita seuraavien suurten 
riskitekijöiden takia:
1) puutuote
2) puutavaran lähde: oletetaan, että riski 
on suuri, jos saadaan johdonmukaista ja 
luotettavaa tietoa huomattavista 
metsänhoidon laiminlyönneistä 
alkuperämaassa, joka sallisi laittoman 
puutavaran viennin maasta,
3) tuotteen toimitusketjun 
monimutkaisuus: oletetaan, että tuotteen 
laittoman sisällön riski on sitä suurempi, 
mitä monimutkaisempi toimitusketju on.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa pitäisi määritellä ero suuren riskin ja pienin riskin välillä, jotta voitaisiin 
varmistaa, että puuta käyttäville toimijoille ei tule tarpeetonta rasitusta, kun mahdollisuus 
siihen, että se on laitonta, on pieni. "Suuren riskin" määrittelyn pitäisi auttaa toimijoita ja 
viranomaisia tunnistamaan tietyt maat tai toimittajat, jotka ovat erityisen suuri laittoman 
puutavaran toimituksen riski.

Tarkistus 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’riskienhallinnalla’ toimenpiteitä ja 
menettelyjä, joita toimijat toteuttavat 
minimoidakseen sen riskin, että ne 
saattavat markkinoille laittomasti 

e) ’riskienhallinnalla’ riskin 
järjestelmällistä tunnistamista ja kaikkia 
riskitekijöiden rajoittamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä. Tämä sisältää muun 
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korjattua puuta olevaa puutavaraa ja 
puutuotteita; 

muassa tietojen keräämisen, riskin 
analysoinnin ja arvioinnin, toimien 
määrittelemisen ja toteuttamisen sekä 
prosessin ja sen tulosten säännöllisen 
seurannan ja tarkastelun, mikä perustuu 
kansainvälisiin, yhteisön tai kansallisiin 
lähteisiin ja strategioihin;

Or. en

Perustelu

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja 
poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetulla neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1005/2008 säädetään selkeämmistä riskinhallintapuitteista ja tarjotaan toimijoille 
opastusta toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa laittoman puutavaran markkinoille 
saattamista tai asettamista saataville markkinoille koskevan riskin minimoimiseksi 
toimitusketjussa.

Tarkistus 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’riskienhallinnalla’ toimenpiteitä ja 
menettelyjä, joita toimijat toteuttavat 
minimoidakseen sen riskin, että ne 
saattavat markkinoille laittomasti 
korjattua puuta olevaa puutavaraa ja 
puutuotteita;

e) ’riskienhallinnalla’ riskin 
järjestelmällistä tunnistamista ja kaikkia 
riskitekijöiden rajoittamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä. Tämä sisältää muun 
muassa tietojen keräämisen, riskin 
analysoinnin ja arvioinnin, toimien 
määrittelemisen ja toteuttamisen sekä 
prosessin ja sen tulosten säännöllisen 
seurannan ja tarkastelun, mikä perustuu 
kansainvälisiin, yhteisön tai kansallisiin 
lähteisiin ja strategioihin.

Or. en

Perustelu

Tässä lainsäädäntöehdotuksessa annetussa määritelmässä riskienhallinnasta ei todeta mitään 
toimista, joita toimija voi toteuttaa minimoidakseen laitonta puutavaraa koskevan riskin 
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toimitusketjussa. Tarvitaan kuitenkin selkeää opastusta, jotta toimijalle voidaan varmistaa 
sen toimintaa koskeva selkeys ja jotta voidaan vähentää toimijalle riskienhallinnan 
kehittämisestä koituvaa hallinnollista rasitetta. Laittomasta kalastuksesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1005/2008 riskinhallintaa koskevan määritelmän tarkka sanamuoto.

Tarkistus 109
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’riskienhallinnalla’ toimenpiteitä ja 
menettelyjä, joita toimijat toteuttavat 
minimoidakseen sen riskin, että ne 
saattavat markkinoille laittomasti korjattua 
puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita; 

e) ’riskienhallinnalla’ toimenpiteitä ja 
menettelyjä, joita toimijat toteuttavat 
poistaakseen sen riskin, että ne saattavat 
markkinoille laittomasti korjattua puuta 
olevaa puutavaraa ja puutuotteita; 

Or. nl

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena ei ole pelkästään pitää laittomasti ja varomattomasti korjatun 
puun määrä mahdollisimman pienenä vaan poistaa se markkinoilta. "Minimoida" on liian 
joustavaa ja epäselvää, ja sitä voidaan tulkita monin tavoin.

Tarkistus 110
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’sovellettavalla lainsäädännöllä’ 
puunkorjuumaan lainsäädäntöä, jolla 
säännellään metsien säilyttämistä ja hoitoa 
ja puunkorjuuta, sekä puutavaran ja 
puutuotteiden kauppaa koskevaa 
lainsäädäntöä, joka liittyy metsien 
säilyttämiseen ja hoitoon sekä 
puunkorjuuseen;

f) ’sovellettavalla lainsäädännöllä’ 
kansallista, alueellista tai kansainvälistä 
lainsäädäntöä, jolla säännellään metsien 
säilyttämistä ja hoitoa ja puunkorjuuta ja 
erityisesti lainsäädäntöä, joka koskee 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä, kestävää metsänhoitoa, 
luonnonvarojen käyttöoikeuksia ja 
haitallisten ympäristövaikutusten 
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minimointia; siinä olisi otettava 
huomioon myös kauppa, omaisuuden 
hallintaoikeus, alkuperäiskansojen 
oikeudet, työlainsäädäntö ja hyvinvointia 
koskeva yhteisön lainsäädäntö, verot, 
tuonti- ja vientimaksut sekä 
puunkorjuuseen, kuljetukseen ja 
markkinoilla pitämiseen liittyvät 
lisenssimaksut ja palkkiot;

Or. nl

Perustelu

Not only the timber-producing country’s requirements should apply but also the importing 
countries’ requirements. In addition to protection of primeval forest, wooded areas, 
biodiversity, the ecosystem, the environment and fair trade and combating climate change, 
the EU has in its various directives also committed itself to the protection of human rights, the 
protection of cultural heritage, sustainable regional development, sustainable rural 
development and combating poverty. This should therefore be reflected in legislation and 
made explicit.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’sovellettavalla lainsäädännöllä’ 
puunkorjuumaan lainsäädäntöä, jolla 
säännellään metsien säilyttämistä ja hoitoa 
ja puunkorjuuta, sekä puutavaran ja 
puutuotteiden kauppaa koskevaa 
lainsäädäntöä, joka liittyy metsien 
säilyttämiseen ja hoitoon sekä 
puunkorjuuseen;

f) ’sovellettavalla lainsäädännöllä’ 
puunkorjuumaan lainsäädäntöä, jolla 
säännellään metsien suojelua ja hoitoa ja 
puunkorjuuta, sekä puutavaran ja 
puutuotteiden kauppaa koskevaa 
lainsäädäntöä, joka liittyy metsien 
suojeluun ja hoitoon sekä puunkorjuuseen;

Or. fr
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Perustelu

Metsien hoitoa ja suojelua on korostettava pikemmin kuin niiden säilyttämistä, joka ei anna 
oikeasuhteista kuvaa metsän luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Määritelmä suojelu 
vastaa paremmin Euroopan komission Euroopan metsien suojelua koskevan 
ministerikokouksen puitteissa tekemiä sitoumuksia.

Tarkistus 112
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.
Valvontaorganisaatiolla on oltava 
asianmukainen asiantuntemus, ja se on 
oltava riippumaton.
On oltava mahdollista valvoa 
valvontaorganisaation hallintoa ja sen 
toimintaa itse paikalla. 

Or. nl

Perustelu

Avoimuus.

Tarkistus 113
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus valvoa ja 

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä, jolla 
on asianmukainen asiantuntemus, joka 
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varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

on todistetusti riippumaton toimijoista, 
joita se sertifioi ja jolla on 
oikeuskelpoisuus valvoa ja varmistaa, 
miten toimijat, jotka on sertifioitu due 
diligence -järjestelmien käyttäjiksi, 
soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Valvontaorganisaatioiden on oltava uskottavia ja riippumattomia, jotta due diligence –
järjestelmät voidaan panna tehokkaasti täytäntöön.

Tarkistus 114
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus 
asianmukainen asiantuntemus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

Or. en

Perustelu

Valvontaorganisaatioiden on osoitettava, että niillä on riittävä asiantuntemustaso.
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Tarkistus 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’valvontaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä 
tai jäsenyyteen perustuvaa yhdistystä tai 
liittoa, jolla on oikeuskelpoisuus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

h) "’valvontaorganisaatiolla’ 
oikeushenkilöä tai jäsenyyteen perustuvaa 
yhdistystä tai liittoa, jolla on 
oikeuskelpoisuus ja asiantuntemus valvoa 
ja varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

Or. fr

Perustelu

Taloudellisten toimijoiden järjestöillä on tietyt säännöt ja asiantuntemus. Ne pitäisi 
valtuuttaa antamaan jäsentensä käyttöön due diligence -järjestelmät.

Tarkistus 116
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i a alakohta

Komission teksti Tarkistus

i a) ’kestävällä metsänhoidolla’ metsien ja 
metsäisten maiden hoitamista ja käyttöä 
sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että 
ne säilyttävät biologisen 
monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, 
uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja 
kykynsä täyttää nyt ja tulevaisuudessa 
ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 
tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 
haittaa muille ekosysteemeille.

Or. de



AM\764461FI.doc 51/109 PE418.388

FI

Perustelu

Euroopan metsien suojelun ministerikokouksen menettelyn päätöslauselman H1 mukainen 
määritelmä. Tästä määritelmästä on laajin yksimielisyys, ja se on yleisimmin hyväksytty.

Tarkistus 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Kestävyysvaatimusten kehittäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston tai 
tarvittaessa neuvoston on hyväksyttävä 
kaikkea luonnonmetsistä peräisin olevaa 
puutavaraa ja puutuotteita koskeva 
yhteisön normi, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan korkeimmat mahdolliset 
kestävyyttä koskevat vaatimukset.
Kyseiset toimenpiteet on hyväksyttävä 
komission tekemien ehdotusten 
perusteella kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen 
voimaantulopäivämäärästä 
perustamissopimuksella vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännöllä pitäisi pidemmällä aikavälillä taata EU:n markkinoille saatettujen tai 
markkinoille saataville asetetun puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden lisäksi myös niiden 
kestävyys. Laillisuutta olisi pidettävä vain ensimmäisenä askeleena oikeaan suuntaan. EU:n 
metsäpolitiikan on lopulta vastattava kestävän kehityksen kaikenkattavia tavoitteita, ja sillä 
on tuettava niitä ennakoivasti.
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Tarkistus 118
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta (”due 
diligence”) minimoidakseen sen riskin, 
että ne saattavat laittomasti korjattua 
puuta olevaa puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä 
’due diligence -järjestelmää’.

1. Toimijoiden on varmistettava, että ne 
saattavat markkinoille tai asettavat 
markkinoille saataville ainoastaan 
laillisesti korjattua puutavaraa ja 
puutuotteita. 

Or. en

Perustelu

Clarification - replaces amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta (”due 
diligence”) minimoidakseen sen riskin, 
että ne saattavat laittomasti korjattua puuta 

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ("due 
diligence") voidakseen varmistaa, että 
laittomasti korjattua puuta olevaa 
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olevaa puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ’due 
diligence -järjestelmää’.

puutavaraa ja puutuotteita ei saateta 
markkinoille. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ’due 
diligence -järjestelmää’.

Or. nl

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitteena ei ole pelkästään pitää laittomasti ja varomattomasti korjatun 
puun määrä mahdollisimman pienenä vaan poistaa se markkinoilta. "Minimoida" on liian 
joustavaa ja epäselvää, ja sitä voidaan tulkita monin tavoin. Toimijoiden on voitava 
varmistaa ja osoittaa, että niiden omat tuotteet ovat laillisia ja vastuullisesti saatuja.

Tarkistus 120
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta (”due 
diligence”) minimoidakseen sen riskin, että 
ne saattavat laittomasti korjattua puuta 
olevaa puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ’due 
diligence -järjestelmää’.

1. Toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta ("due 
diligence") minimoidakseen sen riskin, että 
ne hankkivat laittomasti korjattua puuta 
olevaa puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoilla. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ’due 
diligence -järjestelmää’.

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että due diligence 
-velvoite osoitetaan toimijalle, joka ensimmäisenä hankkii puutavaraa ja puutuotteita. Tämän 
määritelmän vaihtaminen vähentäisi niiden toimijoiden määrää, joiden pitäisi laatia due 
diligence -järjestelmä noin 16 miljoonasta metsänomistajasta noin 50 000 hankkijaan. 
Hankkijat toimivat markkinoilla säännöllisesti ja suurimmalla osalla on jo valmiit 
järjestelmät due diligence -järjestelmän soveltamiseen.
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Tarkistus 121
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on perustettava due 
diligence -järjestelmä, joka sisältää 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osatekijät, 
tai käytettävä 5 artiklan 1 kohdan mukaisen 
hyväksytyn valvontaorganisaation due 
diligence -järjestelmää.

2. Toimijoiden, jotka saattavat puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille, on 
perustettava due diligence -järjestelmä, 
joka sisältää 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut osatekijät, tai käytettävä 
5 artiklan 1 kohdan mukaisen hyväksytyn 
valvontaorganisaation due diligence -
järjestelmää.
Nykyistä kansallista lainsäädännöllistä 
valvontaa tai jotain vapaaehtoista 
puuntuontiyritysten perustamaa 
valvontaketjujärjestelmää voidaan käyttää 
due diligence -järjestelmän perustana.

Or. en

Tarkistus 122
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden on koko toimitusketjussa:
i) annettava tietoa puulajista, 
alkuperämaasta ja mahdollisuuksien 
mukaan alkuperämetsästä;
ii) kyettävä yksilöimään toimija, joka on 
toimittanut puutavaran ja puutuotteet, ja
toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on 
toimitettu;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella korvataan alkuperäisen mietinnön tarkistus 22, jotta voidaan vähentää 
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saataville asettavien toimijoiden hallinnollista 
rasitetta. 

Tarkistus 123
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden on koko toimitusketjussa:
ii) kyettävä yksilöimään toimija, joka on 
toimittanut puutavaran ja puutuotteet, ja 
toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on 
toimitettu;
b) annettava puutavaran tai puutuotteet 
hankkivan toimijan pyynnöstä tietoa, 
joissa eritellään alkuperämaa/-maat, 
alkuperämetsä ja puutavaran ja 
puutuotteiden sisältämät puulajit;

Or. en

Perustelu

Näin perustettaisiin toimiva jäljitettävyys koko toimitusketjuun, minkä avulla yhtiöt voisivat 
varmistaa laillisuuden.

Tarkistus 124
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden on koko toimitusketjussa: 
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i) merkittävä puutavara ja puutuotteet 
antaakseen tietoja puulajista, 
alkuperämaasta ja alkuperämetsästä ja
mahdollisuuksien mukaan alkuperää 
koskevasta luvasta; 
ii) kyettävä yksilöimään toimija, joka on 
toimittanut puutavaran ja puutuotteet, ja 
toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on 
toimitettu;

Or. en

Perustelu

Kaikkia toimitusketjun toimijoita pitäisi sitoa ehdoton kielto saattaa laittomasti hankittua 
puuta tai puutavaraa markkinoille, ja niiden pitäisi täyttää tämä velvoite asianmukaisesti. 
Jäljitettävyyden edistämiseksi kaikkien toimijoiden on annetta perustietoa tuotteista, niiden 
lähteestä ja toimituskohteesta.

Tarkistus 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saataville asettavien 
toimijoiden on koko toimitusketjussa:
ii) kyettävä yksilöimään toimija, joka on 
toimittanut puutavaran ja puutuotteet, ja 
toimija, jolle puutavara ja puutuotteet on 
toimitettu;
ii) annettava tietoa puutavaran ja 
puutuotteiden alkuperämaasta ja 
-alueesta;
iii) tarkistettava tarvittaessa, että toimija, 
joka on ensimmäisenä saattanut 
puutavaran ja puutuotteet markkinoille, 
on täyttänyt tämän asetuksen velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden on tärkeää antaa tietoa 
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toimitusketjusta ja tarvittaessa pystyttävä tarkistamaan, että tämä puutavaraa ensimmäisenä 
markkinoille saattaneen toimijan toimittama tieto on hankittu asianmukaisesti due diligence 
-järjestelmää noudattaen.

Tarkistus 126
Riitta Myller

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

Komission teksti Tarkistus

-a) varmistettava jäljitettävyysjärjestelmän 
avulla, että markkinoille saatetaan 
ainoastaan laillisesti korjattua puutavaraa 
ja puutuotteita,

Or. en

Perustelu

Laillisuuden varmistamiseksi pitäisi perustaa yksinkertainen jäljitettävyysjärjestelmä koko 
toimitusketjuun.

Tarkistus 127
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta − a alakohta – johdantolause ja i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollistettava seuraavien tietojen 
saanti toimijan markkinoille saattamasta 
puutavarasta ja puutuotteista:

a) mahdollistettava seuraavien tietojen 
saanti toimijan markkinoilla hankkimasta 
puutavarasta ja puutuotteista:

i) kuvaus; i) kuvaus; lajin nimi

Or. en

Perustelu

1 a) Asetus olisi tehokkaampi, jos velvoite due diligence -järjestelmästä olisi hankkijalla.
1 a 1) Tiedon tason nostamiseksi olisi tuotteen sisältämien lajien nimet esitettävä.
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2) Laittomuusriskiä koskevia arviointikriteerejä on jo kehitetty, ja siksi niihin olisi viitattava 
asetuksessa.
3) Asetuksessa on määriteltävä ne nykyiset järjestelmät, joiden voidaan katsoa vastaavan due 
diligence -järjestelmää. Kaikilla asetuksessa luetelluilla järjestelmillä taattaisiin laillisuus, ja 
siksi ei olisi tarpeen perustaa uusia due diligence -järjestelmiä.

Tarkistus 128
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta − a alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tilavuus ja/tai paino; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ehdotetussa due diligence -järjestelmässä vaadittu tieto tilavuudesta ja/tai painosta on 
todennäköisesti rasite nykyisille metsänhoitoa koskeville sertifointijärjestelmille. 
Valvontamenettelyjen liittämisellä kyseisiin järjestelmiin mahdollistetaan viljelysten 
tilavuuden tai painon jäljittäminen suhteessa siihen, mitä varten omistajat ovat saaneet 
sertifioinnin.

Tarkistus 129
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta − a alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tilavuus ja/tai paino; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Puutavaran tilavuutta ja/tai painoa koskeva tieto luo liikaa byrokratiaa, joka vahingoittaa 
nykyisiä metsänhoitoa koskevia sertifiointijärjestelmiä. Kyseisillä sertifiointijärjestelmillä 
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voidaan tällä hetkellä mahdollistaa puuviljelysten jäljitettävyyden varmistaminen, missä on jo 
yksityiskohdat tilavuudesta ja painosta.

Tarkistus 130
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta − -b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällettävä riskienhallintamenettely; ja b) sisällettävä riskienhallintamenettely 
5 a artiklan mukaisesti 

Or. en

Tarkistus 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta − b alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimijoiden on pidettävä konfliktialueilta 
peräisin olevan puutavaran ja 
puutuotteiden markkinoille saattamista ja 
asettamista saataville markkinoille 
suurena riskinä tämän asetuksen nojalla. 

Or. en

Perustelu

Konfliktialueilta peräisin olevaan puutavaraan ja puutuotteisiin liittyy suuri riski laittomasta 
korjuusta.
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Tarkistus 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla −1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkuperäiskansojen 
maanomistusoikeuden ja luonnonvarojen 
käyttäjien oikeuksien vastaisesti korjatun 
puutavaran ja puutuotteiden saattaminen 
markkinoille ja asettaminen saataville 
markkinoille kielletään. Mikäli asioita on 
käsiteltävänä oikeudessa, toimijoiden on 
lykättävä puutavaran ja puutuotteiden 
hankkimista kyseisiltä alueilta. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään suojelemaan alkuperäiskansoja maissa, joissa 
maanomistusoikeuksia tai metsän käyttäjien oikeuksia on selkeästi rikottu.

Tarkistus 133
Samuli Pohjamo

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. Perusteet, joita toimijan on käytettävä
sen riskin arvioimiseksi, että markkinoille 
saatetaan laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita, määritellään 
liitteessä XX.

Or. en

Perustelu

1 a) Asetus olisi tehokkaampi, jos velvoite due diligence -järjestelmästä olisi hankkijalla.
1 a 1) Tiedon tason nostamiseksi olisi tuotteen sisältämien lajien nimet esitettävä.
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2) Laittomuusriskiä koskevia arviointiperusteita on jo kehitetty, ja siksi niihin olisi viitattava 
asetuksessa.
3) Asetuksessa on määriteltävä nykyiset järjestelmät, joiden voidaan katsoa vastaavan due 
diligence –järjestelmää. Kaikilla asetuksessa luetelluilla järjestelmillä taattaisiin laillisuus, ja 
siksi ei olisi tarpeen perustaa uusia due diligence –järjestelmiä.

Tarkistus 134
Véronique Mathieu

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. Perusteet, joita toimijan on käytettävä
sen riskin arvioimiseksi, että markkinoille 
saatetaan laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita, määritellään 
liitteessä XX.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

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. Perusteet, joita toimijan on käytettävä
sen riskin arvioimiseksi, että markkinoille 
saatetaan laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita, vahvistetaan 
liitteessä XX.

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän artiklan muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
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päätetään 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Metsäalalla on jo kehitetty ja pantu täytäntöön riskienarviointimekanismit/-perusteet, joita 
pitäisi käyttää tässä yhteydessä.

Tarkistus 136
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio toteuttaa toimenpiteitä tämän 
artiklan täytäntöön panemiseksi. Se 
vahvistaa erityisesti perusteet sen riskin 
arvioimiseksi, että markkinoille saatetaan 
laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita. Komission on 
niin tehdessään kiinnitettävä erityistä 
huomiota pienten ja keskisuurten 
yritysten erityisasemaan ja valmiuksiin ja 
tarjottava kyseisille yrityksille 
mahdollisimman paljon muokattuja ja 
yksinkertaistettuja vaihtoehtoja 
raportointi- ja valvontajärjestelmille, jotta 
kyseisistä järjestelmistä ei tule liian 
rasittavia.

Or. sv

Perustelu

Pienten ja keskisuurten yritysten rajalliset resurssit ja valmiudet osallistua kattaviin ja, usein, 
monimutkaisiin valvontajärjestelmiin on otettava huomioon, kun komissio laatii ja antaa 
toimenpiteitä due diligence -järjestelmän täytäntöönpanoksi. Komission pitäisi siksi 
mahdollisimman paljon, ottamatta riskiä asetuksen tavoitteen ja tarkoituksen heikentämisestä, 
kiinnittää erityistä huomiota kyseisten yritysten erityisasemaan ja sen mukaan myös tarjota 
yksinkertaistettuja mutta samalla tavoin asianmukaisia vaihtoehtoja.
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Tarkistus 137
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – ensimmäinen 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. Se 
vahvistaa erityisesti perusteet sen riskin 
arvioimiseksi, että markkinoille saatetaan 
laittomasti korjattua puuta olevaa 
puutavaraa tai puutuotteita, ja antaa 
saataville rekisterin puutavaran tai 
puutuotteiden suuren riskin lähteistä.

Or. en

Tarkistus 138
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa myös perusteet sen 
riskin arvioimiseksi, että markkinoille 
saatettu puutavara tai puutuotteet ovat 
peräisin puusta, joka on korjattu niin, että 
ei ole otettu huomioon 
ympäristönsuojelua, luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemin 
säilyttämistä, paikallisten yhteisöjen 
elinympäristöjen suojelua, metsästä 
riippuvaisten yhteisöjen suojelua ja 
alkuperäiskansojen suojelua ja niiden 
oikeuksia, tai niitä ei ole otettu riittävästi 
huomioon.

Or. nl
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Perustelu

Aarniometsien, metsitettyjen alueiden, luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemin ja 
ympäristön suojelun ja oikeudenmukaisen kaupan edistämisen sekä ilmastonmuutoksen 
torjumisen lisäksi EU on eri direktiiveissään myös sitoutunut ihmisoikeuksien suojeluun, 
kulttuuriperinnön suojeluun, kestävään alueelliseen kehitykseen, kestävään maaseudun 
kehitykseen ja köyhyyden torjuntaan. Tämän pitäisi siksi näkyä lainsäädännössä selkeästi.

Tarkistus 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – toinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asiaankuuluvia sidosryhmiä on kuultava 
ennen täydentävien 
täytäntöönpanotoimien käyttöönottoa. 

Or. en

Perustelu

Tämä alakohta lisätään sen varmistamiseksi, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan kaikissa 
päätöksentekomenettelyissä.

Tarkistus 140
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksittäisiä jäsenvaltioita ei saa 
puutavaran ja puutuotteiden markkinoille 
pääsyn osalta estää asettamasta 
puutavaran korjaamiselle ja alkuperälle 
korkeampia vaatimuksia kuin tässä 
asetuksessa määrätyt vaatimukset 
ympäristönsuojelun, luonnon 
monimuotoisuuden ja ekosysteemin 
suojelun, paikallisten yhteisöjen 
elinympäristöjen suojelun, metsästä 
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riippuvaisten yhteisöjen suojelun ja 
alkuperäiskansojen suojelun ja niiden 
oikeuksien ja ihmisoikeuksien osalta.

Or. nl

Perustelu

Aarniometsien, metsitettyjen alueiden, luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemin ja 
ympäristön suojelun ja oikeudenmukaisen kaupan edistämisen sekä ilmastonmuutoksen 
torjumisen lisäksi EU on eri direktiiveissään myös sitoutunut ihmisoikeuksien suojeluun, 
kulttuuriperinnön suojeluun, kestävään alueelliseen kehitykseen, kestävään maaseudun 
kehitykseen ja köyhyyden torjuntaan. Tämän pitäisi siksi näkyä lainsäädännössä selkeästi.

Tarkistus 141
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuraavien järjestelmien katsotaan 
vastaavan käytännössä 4 artiklan 
1 kohdan vaatimuksia:
– puunkorjuuta koskeva lupa tai vastaavat 
viranomaisten myöntämät järjestelmät
– hyväksytyt metsänhoitosuunnitelmat 
– tunnustettujen sertifiointijärjestelmien 
sertifikaatit
– vapaaehtoisuuteen perustuvan 
kumppanuussopimuksen puitteissa 
laaditut oikeudelliset luvat asetuksen (EY) 
N:o 2173/2005 mukaisesti
– ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
mukaiset sertifikaatit (ISO, EMAS ja 
vastaavat)
– CITES-lupa
– tarkistetut tai sertifioidut 
seurantajärjestelmät
Kun puutavara tai puutuotteet ovat 
peräisin 4 artiklan 2 kohdan määritelmän 
mukaisilta suuren riskin alueilta, tässä 
kohdassa määritellyt järjestelmät eivät ole 
riittäviä, ja 4 artiklan 1 kohdan mukaista 
due diligence -järjestelmää on käytettävä.
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Or. en

Perustelu

1 a) Asetus olisi tehokkaampi, jos velvoite due diligence -järjestelmästä olisi hankkijalla.
1 a 1) Tiedon tason nostamiseksi olisi tuotteen sisältämien lajien nimet esitettävä.
2) Laittomuusriskiä koskevia arviointiperusteita on jo kehitetty, ja siksi niihin olisi viitattava 
asetuksessa.
3) Asetuksessa on määriteltävä nykyiset järjestelmät, joiden voidaan katsoa vastaavan due 
diligence -järjestelmää. Kaikilla asetuksessa luetelluilla järjestelmillä taattaisiin laillisuus, ja 
siksi ei olisi tarpeen perustaa uusia due diligence -järjestelmiä.

Tarkistus 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuraavien perustettujen 
järjestelmien on katsottava täyttävän 
1 kohdan due diligence -ehdot, eikä niiltä 
saa siksi vaatia täydentävää due diligence 
–järjestelmää:
a) tunnustettujen metsän sertifiointia 
koskevien järjestelmien myöntämät 
sertifikaatit;
b) Euroopan yhteisöön suuntautuvaa 
puutavaran tuontia koskevan FLEGT-
lupajärjestelmän perustamisesta 
20. joulukuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 2173/20051

tarkoitettujen vapaaehtoisuuteen 
perustuvien kumppanuussopimusten 
nojalla myönnetyt FLEGT-luvat;
c) puunkorjuuta koskevat luvat tai 
vastaavat toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten myöntämät 
järjestelmät;
d) toimivaltaisten kansallisten tai 
alueellisten viranomaisten hyväksymät 
metsänhoitosuunnitelmat;
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e) ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
mukaisesti myönnetyt luvat (ISO, EMAS 
tai vastaavat luvat);
f) CITES-luvat;
g) tarkistetut tai sertifioidut 
jäljitettävyysjärjestelmät.
Mikäli puutavara tai puutuotteet ovat 
peräisin 2 kohdassa määritellyiltä suuren 
riskin alueilta, tässä kohdassa määritellyt 
järjestelmät ovat riittämättömiä, ja 
1 kohdassa määriteltyä täysimääräistä 
due diligence -järjestelmää on käytettävä.
1 EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Metsäalalla on jo laadittu erittäin monia toimenpiteitä, joilla on menestyksekkäästi edistetty 
laittomasti korjatusta puusta olevan puutavaran tuontia ja kauppaa. Kyseiset järjestelmät 
pitäisi tunnustaa ja pitää niitä käytännössä due diligence -järjestelmää vastaavina.

Tarkistus 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Merkitseminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä kaikki markkinoille 
saatettu ja markkinoille saataville asetettu 
puutavara ja puutuotteet merkitään 
3 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en



PE418.388 68/109 AM\764461FI.doc

FI

Perustelu

Toimitusketjussa alempana olevilla toimijoilla sekä yleisöllä pitäisi olla oikeus tietää, onko 
tuote laillisesti korjattu vai ei. 

Tarkistus 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Kestävyysvaatimusten kehittäminen

Komission on yhden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
annettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotus kaikkea 
luonnonmetsistä peräisin olevaa 
puutavaraa ja puutuotteita koskevasta 
yhteisön normista, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan korkeimmat mahdolliset 
kestävyyttä koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”.  Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä valvontaorganisaatiot, jotka 
hakevat tällaista hyväksyntää, jos kyseinen 
valvontaorganisaatio täyttää seuraavat 
vaatimukset:

1. Komission on 3 b kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti hyväksyttävä 
valvontaorganisaatiot, jotka hakevat 
tällaista hyväksyntää, jos kyseinen 
valvontaorganisaatio täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence -järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 146
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä valvontaorganisaatiot, jotka 
hakevat tällaista hyväksyntää, jos 
kyseinen valvontaorganisaatio täyttää 
seuraavat vaatimukset:

1. Komission on 11 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti 
hyväksyttävä valvontaorganisaatioksi 
yksityinen tai julkinen elin, joka on 
perustanut 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut kohdat sisältävän due diligence 
-järjestelmän.
1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
hyväksymistä hakevan julkisen elimen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset: 

a) valvontaorganisaatio on oikeushenkilö; a) valvontaorganisaatio on oikeushenkilö;

a a) siihen sovelletaan julkisoikeutta;
b) se on perustanut due diligence - b) se on perustettu suorittamaan 
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järjestelmän, jossa on 4 artiklan 1 kohdan 
mukaiset osatekijät;

metsäalan tiettyjä tehtäviä mutta ei 
hallinnoimaan tai panemaan täytäntöön 
puunkorjuuta koskevia vaatimuksia;
b a) valtio, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeuden 
alaiset elimet rahoittavat sitä suurimmalta 
osin;

c) se velvoittaa sertifioimansa toimijat 
käyttämään due diligence -järjestelmäänsä;

c) se velvoittaa sertifioimansa toimijat 
käyttämään due diligence -järjestelmäänsä;

d) sillä on käytössään valvontamekanismi, 
jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se on
sertifioinut due diligence -järjestelmänsä 
käyttäjiksi, käyttävät kyseistä järjestelmää;

d) sillä on käytössään valvontamekanismi, 
jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se on 
sertifioinut due diligence -järjestelmänsä 
käyttäjiksi, käyttävät kyseistä järjestelmää;

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence –
järjestelmää.

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence 
-järjestelmää; kurinpitotoimiin voi kuulua 
asiasta raportointi asiaankuuluvalle 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle;
e a) se ei ole eturistiriidassa 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella ja uudella tarkistuksella X (jolla esitetään 5 artiklan 1 b kohtaa (uusi)) 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 28 sen selventämiseksi, että julkiset elimet voivat 
toimia valvontaorganisaatioina ja asianmukaisten kelpoisuuskriteerien laatimiseksi julkisille 
ja yksityisille elimille.

Tarkistus 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
hyväksyttävä valvontaorganisaatiot, jotka 

1. Komission on 11 artiklan 2 b kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti
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hakevat tällaista hyväksyntää, jos kyseinen 
valvontaorganisaatio täyttää seuraavat 
vaatimukset:

hyväksyttävä valvontaorganisaatiot, jotka 
hakevat tällaista hyväksyntää, jos kyseinen 
valvontaorganisaatio täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Valvontaelinten EU:n tason hyväksynnällä vältytään erilaisten normien luomiselta ja 
markkinoiden vääristymältä. Uskottavat valvontaelimet tarvitsevat selkeät hyväksymiskriteerit 
ja vähimmäisvaatimukset kyseisten organisaatioiden toimintaa varten.

Tarkistus 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sillä on asianmukainen 
asiantuntemus;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence -järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sillä on asianmukainen 
asiantuntemus;

Or. en
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Perustelu

Valvontaelinten EU:n tason hyväksynnällä vältytään erilaisten normien luomiselta ja 
markkinoiden vääristymältä. Uskottavat valvontaelimet tarvitsevat selkeät hyväksymiskriteerit 
ja vähimmäisvaatimukset kyseisten organisaatioiden toimintaa varten.

Tarkistus 150
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sillä on asianmukainen 
asiantuntemus;

Or. en

Perustelu

Valvontaorganisaation on osoitettava, että sillä on asianmukainen asiantuntemus due 
diligence –järjestelmän valvomiseksi.

Tarkistus 151
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sillä on asianmukainen 
asiantuntemus;

Or. en
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Tarkistus 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) se on taloudellisesti riippumaton 
toimijoista, joita se sertifioi;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence –järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) se on oikeudellisesti ja taloudellisesti 
riippumaton toimijoista, joita se sertifioi;

Or. en

Perustelu

Valvontaelinten EU:n tason hyväksynnällä vältytään erilaisten normien luomiselta ja 
markkinoiden vääristymältä. Uskottavat valvontaelimet tarvitsevat selkeät hyväksymiskriteerit 
ja vähimmäisvaatimukset kyseisten organisaatioiden toimintaa varten.
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Tarkistus 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence –
järjestelmää.

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence 
-järjestelmää. Näihin toimenpiteisiin on 
pääasiallisina seuraamuksina kuuluttava 
asiasta raportointi asiaankuuluvalle 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja 11 artiklassa 
määritetylle komitealle.

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence -järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence –
järjestelmää.

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence 
-järjestelmää; kurinpitotoimiin voi kuulua 
asiasta raportointi asiaankuuluvalle 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle;

Or. en
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Perustelu

Valvontaelinten EU:n tason hyväksynnällä vältytään erilaisten normien luomiselta ja 
markkinoiden vääristymältä. Uskottavat valvontaelimet tarvitsevat selkeät hyväksymiskriteerit 
ja vähimmäisvaatimukset kyseisten organisaatioiden toimintaa varten.

Tarkistus 156
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence –
järjestelmää. 

e) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence 
-järjestelmää. Vaihtoehtoihin kuuluu 
sertifikaatin peruminen ja markkinoilta 
poistaminen.

Or. nl

Tarkistus 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sillä on säännöt, joissa määrätään 
seuraavaa:
i) sen jäsenten tai valvontaorganisaation 
sertifioimien toimijoiden on käytettävä 
sen due diligence -järjestelmiä;
ii) valvontaorganisaatiota valvovat sen 
jäsenet tai toimijat käyttämällä sen 
järjestelmää.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence-–järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta − e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sillä on säännöt, joissa määrätään 
seuraavaa:
i) sen jäsenten tai valvontaorganisaation 
sertifioimien toimijoiden on käytettävä 
sen due diligence -järjestelmiä;
ii) valvontaorganisaatiota valvovat sen 
jäsenet tai toimijat käyttämällä sen 
järjestelmää.

Or. en

Perustelu

Valvontaelinten EU:n tason hyväksynnällä vältytään erilaisten normien luomiselta ja 
markkinoiden vääristymältä. Uskottavat valvontaelimet tarvitsevat selkeät hyväksymiskriteerit 
ja vähimmäisvaatimukset kyseisten organisaatioiden toimintaa varten. 

Tarkistus 159
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
hyväksymistä hakevan yksityisen elimen 
on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
a) siihen sovelletaan yksityisoikeutta;
b) se on oikeushenkilö;
c) sillä on asianmukainen asiantuntemus;
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d) se on taloudellisesti riippumaton 
toimijoista, joita se sertifioi; 
e) elimen yhtiöjärjestys sitoo elimen 
sertifioimia toimijoita käyttämään sen due 
diligence -järjestelmiä;  
f) sillä on käytössään valvontamekanismi, 
jolla varmistetaan, että toimijat, jotka se 
on sertifioinut due diligence -
järjestelmänsä käyttäjiksi, käyttävät 
kyseistä järjestelmää;
g) se toteuttaa asianmukaisia 
kurinpitotoimenpiteitä sellaisia 
sertifioimiaan toimijoita vastaan, jotka 
eivät noudata sen due diligence 
-järjestelmää; kurinpitotoimiin voi kuulua 
asiasta raportointi asiaankuuluvalle 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle; 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella ja uudella tarkistuksella X (jolla muutetaan 5 artiklan 1 kohtaa) 
korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 28 sen selventämiseksi, että julkiset elimet voivat 
toimia valvontaorganisaatioina ja asianmukaisten kelpoisuuskriteerien laatimiseksi julkisille 
ja yksityisille elimille.

Tarkistus 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen asianmukaisen 
asiantuntemuksen osoittavat asiakirjat

Or. en



PE418.388 78/109 AM\764461FI.doc

FI

Tarkistus 161
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen asianmukaisen 
asiantuntemuksen osoittavat asiakirjat;

Or. en

Perustelu

Valvontaorganisaation on osoitettava, että sillä on asianmukainen asiantuntemus due 
diligence –järjestelmän valvomiseksi.

Tarkistus 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asiakirjat, joilla todistetaan sen 
valmiudet hyväksyä järjestelmä, joka 
vastaa 4 artiklassa ja 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja perusteita;

Or. en

Tarkistus 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) asiakirjat, joilla todistetaan sen 
valmiudet hyväksyä järjestelmä, joka 
vastaa 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuja 
perusteita;
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Or. en

Tarkistus 164
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
päätettävä hyväksynnän myöntämisestä 
valvontaorganisaatiolle kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun valvontaorganisaatio on 
jättänyt hakemuksensa.

3. Päätös hyväksynnän myöntämisestä 
valvontaorganisaatiolle on tehtävä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
valvontaorganisaatio on jättänyt 
hakemuksensa.
Komissio välittää tiedon päätöksestä 
hyväksynnän myöntämisestä 
valvontaorganisaatiolle sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka 
oikeudenkäyttöalueeseen organisaatio 
kuuluu, sekä jäljennöksen hakemuksesta, 
15 päivän kuluessa 
päätöksentekopäivästä.

Niiden on tehtävä säännöllisin väliajoin 
tarkastuksia sen varmistamiseksi, että 
valvontaorganisaatiot noudattavat 1 
kohdassa asetettuja vaatimuksia.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä säännöllisin 
väliajoin tai kolmansien osapuolten 
perustellun huolen perusteella
tarkastuksia, mukaan luettuna itse 
paikalla tehtävät tarkastukset, sen 
varmistamiseksi, että valvontaorganisaatiot 
noudattavat 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.
Mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
varmistuvat kyseisten tarkastusten 
perusteella, että valvontaorganisaatiot 
eivät täytä 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia, niiden on välittömästi 
ilmoitettava komissiolle ja välitettävä sille 
kaikki kyseisessä suhteessa 
asiaankuuluva tieto.

Or. en
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Tarkistus 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on
päätettävä hyväksynnän myöntämisestä 
valvontaorganisaatiolle kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun valvontaorganisaatio 
on jättänyt hakemuksensa. 

3. Komission on 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätettävä hyväksynnän suosittelemisesta
valvontaorganisaatiolle kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut 
jäsenvaltion toimivaltaiselta 
viranomaiselta ilmoituksen, että se 
suosittelee organisaation hyväksyntää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan (yksityisen) valvontaorganisaation toimivalta ja sellaisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta, joka vastaa sekä valvontaorganisaatioiden että due 
diligence –järjestelmän valvonnasta.

Tarkistus 166
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on tehtävä säännöllisin väliajoin 
tarkastuksia sen varmistamiseksi, että 
valvontaorganisaatiot noudattavat 1 
kohdassa asetettuja vaatimuksia.

EU:n tarkastajien ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
säännöllisin väliajoin tai kolmansien 
osapuolten perustellun huolen perusteella
tarkastuksia, mukaan luettuna itse 
paikalla tehtävät tarkastukset, sen 
varmistamiseksi, että valvontaorganisaatiot 
noudattavat 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia. Kaikki tarkastusraportit on 
asetettava yleisön saataville.

Or. en
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Perustelu

EU:n tarkastajat auttavat jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 
asetuksen täytäntöönpanon tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden.

Tarkistus 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisen viranomaisen on 
peruttava valvontaorganisaation 
hyväksyntä, jos todetaan, että 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia ei enää täytetä.

4. Komission on päätettävä 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti 
valvontaorganisaation hyväksynnän 
perumisesta, jos todetaan, että 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia ei enää täytetä.

Or. en

Tarkistus 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden 
kuluessa jokaisesta päätöksestä, joka 
koskee hyväksynnän myöntämistä
valvontaorganisaatiolle tai tällaisen 
hyväksynnän epäämistä tai peruuttamista.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden 
kuluessa jokaisesta päätöksestä, joka 
koskee suositusta hyväksynnän 
myöntämiseksi valvontaorganisaatiolle tai 
tällaisen hyväksynnän epäämiseksi tai 
peruuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 169
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden 
kuluessa jokaisesta päätöksestä, joka 
koskee hyväksynnän myöntämistä
valvontaorganisaatiolle tai tällaisen 
hyväksynnän epäämistä tai peruuttamista.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden 
kuluessa jokaisesta päätöksestä, joka 
koskee suositusta hyväksynnän 
myöntämiseksi valvontaorganisaatiolle tai 
tällaisen hyväksynnän epäämiseksi tai 
peruuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 170
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Riskienhallintamenettely

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riskienhallintamenettelyt pannaan 
täytäntöön riippumattomasti, 
puolueettomasti ja avoimesti.
2. Riskien tason määrittämisen 
auttamiseksi komission on 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti 
a) perustettava ja ylläpidettävä yhtä tai 
useampaa julkista tietokantaa, joissa 
pidetään rekisteriä puunkorjuuyrityksistä 
ja toimijoista, jotka on tuomittu 
laittomasta toiminnasta, rikkomusten 
luonteesta ja maasta ja alueesta, jossa 
rikkomus tapahtui; 
b) laadittava luettelo nykyisistä 
tietolähteistä, joita toimijat voivat käyttää 
riskien tasoja arvioidessaan;
c) kehitettävä opas 



AM\764461FI.doc 83/109 PE418.388

FI

riskienhallintavälineiden käyttöä varten, 
tarjottava luettelo yleisimmistä 
säännönvastaisuuksista ja rikkomusten 
lajeista.
3. Toimijoiden on riskienarvioinnin 
perusteella ryhdyttävä täydentäviin 
toimenpiteisiin tilanteissa, joissa riski on 
suurempi. Täydentäviin toimenpiteisiin 
voi muun muassa kuulua
a) ennakkoilmoituksen antaminen 
valvontaviranomaisille hankinnan 
päivämäärästä ja yksityiskohdista;
b) todisteiden vaatiminen niistä 
asiaankuuluvista hallintajärjestelmistä, 
joiden nojalla hankinnasta sovitaan;
c) täydentävien asiakirjojen tai tietojen 
vaatiminen.
4. Komission on tarkistettava ja 
tarvittaessa laajennettava 4 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitettua luetteloa 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontatoimenpiteet Valvonta- ja seurantatoimenpiteet
1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko toimijat 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia ja suoritettava 
valvontaa sen todentamiseksi, 
noudattavatko toimijat 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa ja 
4 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava selkeät EU:n tason perusteet valvontajärjestelmien tarkastamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa. Tarkistuksia on 
erityisesti tehtävä silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on tietoa, joka kyseenalaistaa 
valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan.

Tarkistus 172
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia sen todentamiseksi, 
noudattavatko toimijat 3 artiklan 1 ja 
2 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä tarkastuksia, mukaan luettuna 
tullitarkastukset, sen todentamiseksi, 
noudattavatko toimijat 3 artiklan 1 ja 
2 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia.

Or. pl

Perustelu

Ongelman rajatylittävää luonnetta pitäisi korostaa. Tästä lähtien voitaisiin toteuttaa 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että laittomasti korjattua puuta ei voida tuoda unionin 
sisämarkkinoille.

Tarkistus 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla −1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seurantaa on suoritettava 
vuosisuunnitelman mukaisesti ja/tai 
kolmansien osapuolten perustellun 
huolen perusteella. 

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava selkeät EU:n tason perusteet valvontajärjestelmien tarkastamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa. Tarkistuksia on 
erityisesti tehtävä silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on tietoa, joka kyseenalaistaa 
valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan.

Tarkistus 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Seurantaan voi kuulua muun muassa
a) toimijoiden käyttämien due diligence-
ja riskienarviointijärjestelmien teknisten 
ja hallintaan liittyvien järjestelmien ja 
menettelyjen tutkiminen;
b) järjestelmien ja menettelyjen 
asianmukaisen toiminnan todistavien 
rekisterien ja asiakirjojen tutkiminen;
c) satunnaistarkastukset, mukaan 
luettuna itse paikalla tehtävät 
tarkastukset. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava selkeät EU:n tason perusteet valvontajärjestelmien tarkastamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa. Tarkistuksia on 
erityisesti tehtävä silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on tietoa, joka kyseenalaistaa 
valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan.

Tarkistus 175
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on annettava kaikki 2. Toimijoiden on tarjottava 
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mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
tekemistä.

toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 
niiden velvollisuuksien suorittamisessa 
tarvittava apu, erityisesti toimitiloihin 
pääsyn ja rekisterien tai asiakirjojen 
esittelyn osalta.

Or. en

Tarkistus 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten
tekemistä.

2. Toimijoiden on annettava kaikki 
mahdollinen apu, jolla helpotetaan 
1 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
suorittamista.

Or. en

Tarkistus 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten
jälkeen vaatia toimijaa toteuttamaan
korjaavia toimenpiteitä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitetun valvonnan jälkeen 
toteuttaa välittömästi korjaavia 
toimenpiteitä.
Kyseisiin toimenpiteisiin voi kuulua muun 
muassa
a) kaupallisen toiminnan lopettaminen 
välittömästi;
b) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava selkeät EU:n tason perusteet valvontajärjestelmien tarkastamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa. Tarkistuksia on 
erityisesti tehtävä silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on tietoa, joka kyseenalaistaa 
valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan.

Tarkistus 178
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten
jälkeen vaatia toimijaa toteuttamaan
korjaavia toimenpiteitä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitetun valvonnan jälkeen 
toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Mikäli 
kyseisiä toimenpiteitä on vaadittu, mutta 
toimija ei ole toteuttanut niitä määrätyssä 
aikarajassa, toimivaltainen viranomainen 
voi soveltaa rangaistuksia 13 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ja uudella tarkistuksella X 7 artiklan 4 kohtaan (uusi) korvataan 
mietintöluonnoksen tarkistus 40 (jonka esittelijä peruu). Tarkoituksena on selventää, että 
korjaavat toimenpiteet viittaavat tarpeeseen muuttaa due diligence –järjestelmiä ja 
prosesseja, kun taas välittömät toimenpiteet viittaavat välittömiin täytäntöönpanotoimiin, 
jotka koskevat 3 artiklassa (sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitettujen vaatimusten 
rikkomista.

Tarkistus 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten 
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jälkeen vaatia toimijaa toteuttamaan 
korjaavia toimenpiteitä.

jälkeen vaatia toimijaa toteuttamaan 
oikeasuhteisia korjaavia toimenpiteitä. 

Or. fr

Tarkistus 180
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten
jälkeen vaatia toimijaa toteuttamaan 
korjaavia toimenpiteitä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
1 kohdassa tarkoitetun valvonnan jälkeen 
pyytää toimijaa toteuttamaan korjaavia 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 181
Riitta Myller

Ehdotus asetukseksi
7 artikla −3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarkastukset toteutetaan aina, kun
a) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on perusteita 
kyseenalaistaa tämän asetuksen 
vaatimusten noudattaminen toimijan 
puutavaran tai puutuotteiden 
markkinoille saattamisen osalta tai
b) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on tietoa, joka 
kyseenalaistaa sen, noudattaako toimija 
tässä asetuksessa tarkoitettuja due 
diligence –järjestelmiä koskevia 
vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos epäillään, että vakavia 
rikkomuksia on tapahtunut, 
jäsenvaltioiden on aloitettava 
täysimääräinen tutkinta ja sovellettava 
välittömästi täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 183
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla −3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastusten jälkeen epäillään, että 
toimija on tietoisesti rikkonut 3 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti ryhtyä 
välittömiin toimenpiteisiin, joihin voi 
muun muassa kuulua
a) kaupallisen toiminnan lopettaminen 
välittömästi ja 
b) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ja uudella tarkistuksella X 7 artiklan 4 kohtaan (uusi) korvataan 
mietintöluonnoksen tarkistus 40 (jonka esittelijä peruu). Tarkoituksena on selventää, että 
korjaavat toimenpiteet viittaavat tarpeeseen muuttaa due diligence -järjestelmiä ja 
prosesseja, kun taas välittömät toimenpiteet viittaavat välittömiin täytäntöönpanotoimiin, 
jotka koskevat 3 artiklassa (sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitettujen vaatimusten 
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rikkomista.

Tarkistus 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla −3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarkastukset toteutetaan aina, kun
a) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on perusteita 
kyseenalaistaa tämän asetuksen 
vaatimusten noudattaminen toimijan 
puutavaran tai puutuotteiden 
markkinoille saattamisen osalta tai
b) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on tietoa, joka 
kyseenalaistaa sen, noudattaako toimija 
tässä asetuksessa tarkoitettuja due 
diligence –järjestelmiä koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava selkeät EU:n tason perusteet valvontajärjestelmien tarkastamiseksi, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:ssa. Tarkistuksia on 
erityisesti tehtävä silloin, kun toimivaltaisilla viranomaisilla on tietoa, joka kyseenalaistaa 
valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan.

Tarkistus 185
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla −3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarkastukset toteutetaan aina, kun
a) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on perusteita 
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kyseenalaistaa tämän asetuksen 
vaatimusten noudattaminen toimijan 
puutavaran tai puutuotteiden 
markkinoille saattamisen osalta tai
b) jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on tietoa, joka 
kyseenalaistaa sen, noudattaako toimija 
tässä asetuksessa tarkoitettuja due 
diligence -järjestelmiä koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisen tarkastusjärjestelmän varmistamiseksi jäsenvaltioiden on tarjottava selkeät 
perusteet toimijoiden ja valvontaorganisaatioiden tarkastamiseksi ja valvomiseksi.

Tarkistus 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Välittömät täytäntöönpanotoimenpiteet
1. Jos luonnollisen henkilön epäillään 
syyllistyneen rikkomukseen tai kun hänet 
tavataan itse teosta, tai jos oikeushenkilön 
epäillään syyllistyneen tällaiseen 
rikkomukseen, jäsenvaltioiden on 
aloitettava rikkomuksen perusteellinen 
tutkinta ja toteutettava kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisia ja rikkomuksen 
vakavuuteen suhteutettuja välittömiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita ovat 
erityisesti seuraavat:
a) kaupallisen toiminnan välitön 
lopettaminen;
b) aluksen ohjaaminen satamaan tai 
kuljetusvälineen väliaikainen käytöstä 
poisto tai sen ohjaaminen toiseen 
sijaintipaikkaan tarkastusta varten;
c) kaikkien kyseisessä toimessa 
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käytettyjen kuljetusvälineiden tai 
toimitusvälineiden tai koneiden 
väliaikainen käytöstäpoisto;
d) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.
e) puutavaran ja puutuotteiden 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
peruuttaminen.
2. Täytäntöönpanotoimenpiteillä on 
voitava varmistaa, ettei kyseinen vakava 
rikkomus jatku ja että toimivaltaiset 
viranomaiset voivat saattaa päätökseen 
sitä koskevan tutkinnan.

Or. en

Perustelu

Tarkistettu teksti noudattaa laittomasta kalastuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 
tekstiä.

Tarkistus 187
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
EU:n markkinoille puutavaraa saataville 
asettavien tuontiyhtiöiden on sisällytettävä 
vuosiraportteihin myös niiden 
(kansainvälisen) toiminnan ja puutavaran 
korjaamisen ja kuljetuksen 
ympäristövaikutukset ja sosiaaliset 
seuraukset.
Tämä liittyy erityisesti 
ympäristövaikutuksiin ja sosiaaliseen 
seurauksiin alueella, jolla puuta 
korjataan, ja puutavaraa tuottavassa 
maassa.

Or. nl
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Perustelu

Avoimuus ja mahdollisuus tarkastusten tekemiseen.

Tarkistus 188
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista 
on julkaistava tiivistelmä direktiivin 
2003/4/EY mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista 
on julkaistava Internetissä tiivistelmä 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella eritellään, miten tiedot pitäisi julkaista.

Tarkistus 189
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio julkaisee luettelon kyseisistä 
toimivaltaisista viranomaisista.

2. Komissio julkaisee Internetissä
luettelon kyseisistä toimivaltaisista 
viranomaisista. Kyseistä luetteloa on 
pidettävä ajan tasalla.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella eritellään, miten tiedot pitäisi julkaista.
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Tarkistus 190
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Neuvoa-antava ryhmä

1. On perustettava neuvoa-antava ryhmä, 
joka koostuu asianomaisten sidosryhmien 
edustajista, muun muassa metsästä 
riippuvaisen teollisuuden edustajat, 
metsänomistajat, kansalaisjärjestöt ja 
kuluttajaryhmät, ja jonka 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja.
2. Jäsenvaltioiden edustajat voivat 
osallistua kokouksiin joko omasta 
aloitteestaan tai neuvoa-antavan ryhmän 
kutsusta.
3. Neuvoa-antava ryhmä laatii 
työjärjestyksensä, joka julkaistaan 
komission Internet-sivuilla.
4. Komission on annettava neuvoa-
antavalle ryhmälle tarvittavaa teknistä ja 
logistista tukea ja annettava sihteeristö 
sen kokousten käyttöön.
5. Neuvoa-antava ryhmän on tutkittava 
tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä 
asioita, jotka puheenjohtaja ottaa esiin 
joko omasta aloitteestaan tai neuvoa-
antavan ryhmän tai komitean jäsenten 
aloitteesta, ja annettava niistä lausuntoja.
6. Komission on välitettävä neuvoa-
antavan ryhmän lausunnot komitealle.   

Or. en

Perustelu

Asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja kaikkien sidosryhmien välisen 
asianmukaisen viestinnän varmistamiseksi on perustettava neuvoa-antava ryhmä, jota 
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puukauppaa käsittelevä komitea voi kuulla.

Tarkistus 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa liitteessä olevaa 
puutavarasta ja puutuotteista annettua 
luetteloa ottaen huomioon tekniset 
ominaisuudet, loppukäytön ja 
tuotantoprosessit. 

Poistetaan.

Toimenpiteistä, joilla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 192
Magor Imre Csibi

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Rikkomukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen seuraamusten 
määräämisen ainakin seuraavista tämän 
asetuksen rikkomuksista:
a) toimija laiminlyö due diligence 
-järjestelmän perustamisen;
b) toimija laiminlyö sellaisen due 
diligence –järjestelmän perustamisen 
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ja/tai toiminnan, joka täyttää kaikki 
tämän asetuksen vaatimukset ja erityisesti 
4 artiklan vaatimukset;
c) toimija saattaa markkinoille 
puutavaraa tai puutuotteita, kun toimija 
joko tietää, että puutavara on korjattu, 
siitä on tehty kauppaa tai sitä on käsitelty 
alkuperämaan lainsäädännön vastaisesti, 
tai ei käytä due diligence –järjestelmää 
riskin poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksiin johtavista rikkomuksista olisi oikeusvarmuuden takia säädettävä asetuksen 
tekstissä. Nämä seuraamukset ovat toimijoille riittävä kannuste ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että EU:ssa käydään kauppaa vain laillisesta 
puutavarasta ja puutuotteista.

Tarkistus 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
13artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja 
niihin voi kuulua muun muassa

i) taloudelliset seuraamukset, jotka 
liittyvät
– ympäristölle aiheutetun haitan 
asteeseen
– puutuotteiden arvoon
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– veronmenetyksiin ja taloudellisiin 
vahinkoihin, jotka johtuvat 
rikkomuksesta; 
b) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.
iii) väliaikainen puutavaran ja 
puutuotteiden markkinointikielto.
iv) Jäsenvaltiot voivat myös tai 
vaihtoehtoisesti käyttää tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia;
Taloudellisten seuraamusten on oltava 
suuruudeltaan ainakin viisi kertaa 
vakavan rikkomuksen kautta saatujen 
puutuotteiden arvo. Mikäli vakava 
rikkomus toistetaan viiden vuoden 
kuluessa, taloudellisten seuraamusten 
suuruuden on asteittain noustava siihen 
asti, että ne ovat kymmenen kertaa 
vakavan rikkomuksen kautta saatujen 
puutuotteiden arvo.
Sanotun vaikuttamatta muihin yhteisön 
lainsäädännössä esitettyihin julkista 
rahoitusta koskeviin säännöksiin, 
jäsenvaltiot eivät saa osoittaa mitään 
julkista tukea kansallisten 
tukijärjestelmien tai yhteisön rahastojen 
nojalla toimijoille, jotka on tuomittu 
tämän asetuksen vakavasta 
rikkomuksesta, kunnes korjaavat 
toimenpiteet on toteutettu ja tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia on sovellettu.

Or. en

Perustelu

Vähimmäisseuraamuksia ja –rangaistuksia koskevilla EU:n puitteilla vältetään kilpailun 
vääristyminen tai puukaupan keskittyminen maihin, joissa seuraamusten taso on alhaisin. 
EU:n tasolla on jo laadittu vastaavat oikeudelliset puitteet laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön 
järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla.
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Tarkistus 194
Riitta Myller, Jens Holm

Ehdotus asetukseksi
13artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 1 artiklan 
mukaisesti rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja 
niihin voi kuulua rikosoikeudellisia tai 
hallinnollisia rangaistuksia, kuten 
puutavaran ja puutuotteiden 
markkinoinnin väliaikainen kielto. 

Sakkojen pitäisi olla oikeasuhteisia ja 
niissä on otettava huomioon verojen 
menetykset ja ympäristölle ja taloudelle 
rikkomuksen takia aiheutuneet vahingot 
1 artiklan mukaisesti, ja niiden on oltava 
suuruudeltaan ainakin X kertaa 
rikkomuksen kautta saadun puutavaran 
tai puutuotteiden arvo.
Sanotun rajoittamatta muita yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä, jotka liittyvät 
julkisiin varoihin, jäsenvaltiot eivät saa 
osoittaa mitään julkista tukea kansallisten 
tukijärjestelmien tai yhteisön rahastojen 
nojalla toimijoille, jotka on tuomittu 
rikkomuksesta 1 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistettu teksti noudattaa laittomasta kalastuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 
tekstiä.
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Tarkistus 195
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
13artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista rangaistuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Rangaistuksiin voi kuulua 
rikosoikeudellisia tai hallinnollisia 
rangaistuksia ja niiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja 
niihin voi kuulua muun muassa 
seuraavat:

i) taloudelliset seuraamukset, jotka 
liittyvät ympäristölle aiheutuneen 
vahingon tasoon;
b) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.
iii) väliaikainen puutavaran ja 
puutuotteiden markkinointikielto.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Asetuksella pitäisi myös säätää mahdollisuudesta rikosoikeudellisten seuraamusten 
soveltamisesta. Tarkistuksella selvennetään esittelijän tarkistusta 46 ja korvataan se. 
Seuraamusten määrittely jäsenvaltioiden tasolla voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin koko 
EU:ssa syytteiden nostamisessa asetuksen nojalla. Tämä voisi aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä tai puukaupan keskittymistä maihin, joissa seuraamusten taso on alhaisin.
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Tarkistus 196
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön.  Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista. 
Laittomalle puunkorjuulle jäsenvaltioissa 
on säädettävä ainakin samoista 
rangaistuksista.

Or. en

Perustelu

Laiton puunkorjuu on yhtä vakavaa kuin kauppa, siksi samoja rangaistuksia pitäisi käyttää 
siihen.

Tarkistus 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla −1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen seuraamusten 
määräämisen ainakin seuraavista tämän 
asetuksen rikkomuksista:
a) toimija laiminlyö due diligence 
-järjestelmän perustamisen;
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b) toimija laiminlyö sellaisen due 
diligence -järjestelmän perustamisen 
ja/tai toiminnan, joka täyttää kaikki 
tämän asetuksen vaatimukset ja erityisesti 
4 artiklan vaatimukset;
c) toimija saattaa markkinoille 
puutavaraa tai puutuotteita, kun toimija 
joko tietää, että puutavara on korjattu, 
siitä on tehty kauppaa tai sitä on käsitelty 
alkuperämaan lainsäädännön vastaisesti, 
tai ei käytä due diligence -järjestelmää 
riskin poistamiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on määrättävä 
enimmäisseuraamuksesta, joka on 
suuruudeltaan vähintään viisi kertaa 
vakavan rikkomuksen kautta saatujen 
puutuotteiden arvo.
Mikäli vakava rikkomus toistetaan viiden 
vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on 
määrättävä enimmäisseuraamuksesta, 
joka on suuruudeltaan vähintään 
kahdeksan kertaa vakavan rikkomuksen 
kautta saatujen puutuotteiden arvo.
Kyseisiä seuraamuksia sovellettaessa 
jäsenvaltioiden on myös otettava 
huomioon puuvaroille ja 
metsäympäristölle aiheutuneen vahingon 
arvo.
3. Jäsenvaltiot voivat myös tai 
vaihtoehtoisesti käyttää tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia.
4. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti säätää 
sellaisen puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikoinnista, jotka on saatettu 
markkinoille tämän asetuksen 
vaatimusten vastaisesti.

Or. en

Perustelu

Selkeiden rikkomusten ja seuraamusten määrittäminen on oikeudellinen pelote, joka motivoi 
toimijoita panemaan täytäntöön järjestelmiä, joilla varmistetaan laittoman puutavaran ja 
puutuotteiden poistaminen EU:n toimitusketjusta. Toimijoilla on myös oikeusvarmuus. Tämä 
lähestymistapa vastaa laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta 
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annetun asetuksen puitteissa sovellettavaa lähestymistapaa.

Tarkistus 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
14 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on 2 kohdassa tarkoitettua 
kertomusta laatiessaan käsiteltävä 
asetuksen (EY) N:o 2173/2005 mukaisesti 
tehtyjen vapaaehtoisuuteen perustuvien 
FLEGT-kumppanuussopimusten 
tekemisessä ja toiminnassa saavutettua 
edistystä. Komission on harkittava, onko 
tätä asetusta tarkistettava 
vapaaehtoisuuteen perustuvien FLEGT-
kumppanuussopimusten toiminnasta ja 
niiden tehokkuudesta saatujen 
kokemusten perusteella laitonta 
puutavaraa koskevaa ongelmaa
käsitellessä.

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella on varmistettava, että täytäntöönpanosäännösten noudattaminen 
määritellään selkeästi.  Vaikka vapaaehtoisuuteen perustuvat kumppanuussopimukset ovat 
tärkeä väline laittoman puunkorjuun taustalla olevien ja siihen liittyvien kysymysten 
käsittelyssä, tässä asetuksessa on otettava huomioon, että Euroopan komissio ei ole tähän 
mennessä kehittänyt mitään toimenpiteitä, joilla käsiteltäisiin lupamenettelystä annetun EU:n 
neuvoston asetuksen noudattamatta jättämistä. 
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Tarkistus 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
14 artikla −2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on 2 kohdassa tarkoitettua 
kertomusta laatiessaan käsiteltävä 
asetuksen (EY) N:o 2173/2005 mukaisesti 
tehtyjen vapaaehtoisuuteen perustuvien 
FLEGT-kumppanuussopimusten 
tekemisessä ja toiminnassa saavutettua 
edistystä. Komission on harkittava, onko 
tätä asetusta tarkistettava 
vapaaehtoisuuteen perustuvien FLEGT-
kumppanuussopimusten toiminnasta ja 
niiden tehokkuudesta saatujen 
kokemusten perusteella laitonta 
puutavaraa koskevaa ongelmaa 
käsitellessä.

Or. en

Perustelu

FLEGT-lupajärjestelmän ja tämän asetuksen vastaamattomuuden käsittelemiseksi ei ole 
annettu mitään säännöksiä. On määriteltävä selkeästi, että olisi ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanosäädösten noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 200
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Direktiivin 2008/99/EY tarkistus

1. Seuraava kohta lisätään 
direktiivin 2008/99/EY 3 kohtaan, ja se 
tulee voimaan tämän asetuksen 
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soveltamispäivämäärästä lähtien: 
i a) laittomasti korjatusta puusta peräisin 
olevan puutavaran tai puutuotteiden 
asettaminen saataville markkinoille.
2. Seuraava luetelmakohta lisätään 
direktiivin 2008/99/EY liitteeseen A, ja se 
tulee voimaan tämän asetuksen 
soveltamispäivämäärästä lähtien:
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus [...] puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta.

Or. en

Tarkistus 201
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Tarkistus

Komission on kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen ja joka 
viides vuosi sen jälkeen tarkistettava 
tämän asetuksen toiminta suhteessa sen 
tavoitteeseen ja päämäärään ja 
tiedotettava Euroopan parlamentille 
päätelmistään ja niiden perusteella 
tekemistään ehdotuksista.
Tarkistuksessa keskitytään seuraaviin:
Yksityiskohtainen ja perusteellinen 
analyysi kestävän metsänhoidon 
tutkimuksesta ja kehityksestä;
tämän asetuksen vaikutus 
yhtenäismarkkinoihin ottaen erityisesti 
huomioon kilpailutilanne ja uusien 
toimijoiden valmius päästä markkinoille;
pienten ja keskisuurten yritysten tilanne 
markkinoilla, ja miten tämä asetus on 
vaikuttanut niiden toimintaan.
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Or. sv

Perustelu

Jos halutaan, että tämä asetus pysyy tehokkaana ja että se on johdonmukainen kestävän 
metsänhoidon kanssa, sitä on arvioitava ja päivitettävä jatkuvasti.

Tarkistus 202
Caroline Lucas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan […] päivästä […]kuuta 
[…]1

Sitä sovelletaan […] päivästä […]kuuta 
[…]1

1
EUVL:ää koskeva huomautus: kahden vuoden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta.

1EUVL:ää koskeva huomautus: yhden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta. 

Or. en

Perustelu

Puutavaran ja puutuotteiden laillisuuden ja kestävyyden käsittelemistä koskevan 
lainsäädännön määrittelystä on keskusteltu monta vuotta, ja tämä asetus on tulos 
vuonna 2003 alkaneesta prosessista. Teollisuuden huomattavalla osalla on jo käytössä 
järjestelmiä, jotka täyttäisivät tämän asetuksen vaatimukset ja tarjoaisivat aineistoa ja 
kokemuksia, joista monet voisivat ottaa oppia. Lainsäädännön voimaantulon lykkääminen 
vielä kahdella vuodella ei kerro ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä 
koskevista ongelmista, joita asetuksella yksiselitteisesti yritetään käsitellä, ja niiden 
kiireellisyydestä. 

Tarkistus 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 
48 ryhmään kuuluva paperi ja massa, 
lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita 

2. Yhdistetyn nimikkeistön 47, 48 ja 
49 ryhmään kuuluva paperi ja massa, 
lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita 
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ja keräystuotteita (jätetuotteita) ja keräystuotteita (jätetuotteita)

Or. fr

Perustelu

Kaikkeen puutavaraan ja puutuotteisiin on niiden loppukäytöstä riippumatta sovellettava tätä 
asetusta.

Tarkistus 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Liite – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Muut CN-luokkiin 94 ja 95 
sisältyvät puutuotteet, mukaan luettuna 
puulelut, urheiluvälineet jne.

Or. fr

Perustelu

Kaikkeen puutavaraan ja puutuotteisiin on niiden loppukäytöstä riippumatta sovellettava tätä 
asetusta.

Tarkistus 205
Samuli Pohjamo

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)
Organisaation on luokiteltava laittoman puutavaran tai puutuotteiden riski maan/alueen 
tasolla kaikkien toimitusten osalta ”suureksi”, jos jokin seuraavista taulukon 1 
indikaattoreista täyttyy.

Taulukko 1: Luettelo "korkean" riskin indikaattoreista maan/alueen tasolla

Indikaattorit (Esimerkit ulkoisista viitelähteistä)
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YK:n 
turvallisuusneuvoston 
puutavaraviennin kielto 
kattaa maan/alueen

Sovelletaan tällä hetkellä Liberiaan heinäkuusta 2003 lähtien 
(YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Maa/alue on tunnettu 
siitä, että se on maa, 
jossa 
metsälainsäädännön 
valvonta on vähäistä ja 
korruption taso korkeaa.

Organisaatio voi tämän indikaattorin määrittelyssä käyttää 
omia sisäisiä tutkimuksiaan tai ulkoisten, metsälainsäädännön 
ja korruption valvontaan osallistuvien hallituksen tai 
hallituksesta riippumattomien järjestöjen tutkimusten tuloksia, 
esimerkiksi Maailmanpankki 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Chatham House, 
(www.illegal-logging.info) , Environmental Investigation 
Agency (www.eia-international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org) , Transparency International 
(www.transparency.org) jne.

FAOn tilastot osoittavat, 
että metsäalueen määrä 
maassa vähenee

FAOn maailman metsävarojen arviointi 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organisaatio on 
asiakkailtaan tai muilta 
ulkoisilta osapuolilta 
luotettavien todisteiden 
tukemia tietoja, jotka 
liittyvät sen toimituksiin 
ristiriitaisista lähteistä ja 
joista organisaation 
omissa tutkimuksissa ei 
ole todistettu vääriksi.

Or. en

Tarkistus 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)
Taulukko 1: Luettelo "suurta todennäköisyyttä" koskevista indikaattoreista 
kansallisella/alueellisella tasolla
Indikaattorit (Esimerkit ulkoisista viitelähteistä)

YK:n turvallisuusneuvosto on kieltänyt 
puutavaran kiellon maasta/alueelta. 

Sovelletaan Liberiaan heinäkuusta 2003 
lähtien (YK:n turvallisuusneuvoston 
22. joulukuuta 2003 antama 
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päätöslauselma 1521 (2003)
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Maa/alue on tunnettu asetusten huonosta 
täytäntöönpanosta ja korruption 
korkeasta tasosta.

Organisaatio voi tämän indikaattorin 
määrittelyssä käyttää omia sisäisiä
tutkimuksiaan tai ulkoisten, 
metsälainsäädännön valvontaan 
osallistuvien hallituksen tai hallituksesta 
riippumattomien järjestöjen tutkimusten 
tuloksia, esimerkiksi Maailmanpankki 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp) , Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa sijaitseva Chatham 
House, (www.illegal-logging.info) , 
Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org , Global 
Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International 
(www.transparency.org) jne.

Maa on yksi niistä, joissa FAOn tilastojen 
mukaan metsäpeite vähenee.

FAOn maailman metsävarojen 
arviointi 2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organisaatio on saanut asiakkailtaan tai 
muilta kolmansilta osapuolilta 
luotettavien todisteiden tukemia tietoja, 
jotka liittyvät sen toimituksiin 
ristiriitaisista lähteistä ja joista 
organisaation omissa tutkimuksissa ei ole 
todistettu vääriksi.
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Or. fr

Perustelu

Organisaatio katsoo, että on olemassa suuri riski puutavaran ja puutuotteiden laittomuudesta 
kansallisella/alueellisella tasolla aina, kun jotakin edellä mainittua indikaattoria sovelletaan.
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