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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta
(KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0644),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0373/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja kansainvälisen kaupan 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Metsäympäristö on arvokasta 
perintöä, jota on suojeltava, vaalittava ja
tarvittaessa ennallistettava pyrkien viime 
kädessä elävän luonnon 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemitoimintojen säilyttämiseen, 
ilmastonsuojeluun sekä 
alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja 
metistä riippuvaisten yhteisöjen 
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oikeuksien suojelemiseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet oikeudellisesti ja poliittisesti 
maapallon resurssien säilyttämiseen ja 
kestävään käyttöön, laittomien hakkuiden 
ja siihen kytkeytyvän kaupan 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 
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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 
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) Yhdistyneiden Kansakuntien 
ympäristönsuojelukonferenssissa vuonna 
1972 annettuun 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,
q) vuonna 1972 annettuun Tukholman 
julistukseen,
r) vuoden 1979 yleissopimukseen 
Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja 
eläimistön sekä niiden elinympäristön 
suojelusta.
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Or. en

Perustelu

Vuonna 2003 tehdyssä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa todetaan, että EU:n laajempana tavoitteena on 
kannustaa kestävään metsänhoitoon ja että EU sitoutuu hoitamaan laittomien hakkuiden 
ongelmaa integroidusti. Asetuksella on pyrittävä laajempaan kestävän kehityksen 
tavoitteeseen keinona hoitaa laittomien hakkuiden taustalla vaikuttaviin kysymyksiin ja hoitaa 
ongelma suoraan markkinanäkökulmasta. Käytetään asetusta sellaisten kansainvälisten ja 
alueellisten sopimusten täytäntöönpanoon, joissa Eurooppa ja muut maat ovat osapuolina, 
koska se auttaa edellä mainitun toteuttamisessa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tiedonannossa, jonka komissio on 
antanut Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevasta EU:n 
toimintasuunnitelmasta (FLEGT), 
ehdotetaan toimenpidepakettia sellaisten 
kansainvälisten toimien tukemiseksi, joilla 
pyritään ratkaisemaan laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa 
koskeva ongelma.

(4) Tiedonannossa, jonka komissio on 
antanut Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle metsälainsäädännön 
soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja 
puukauppaa koskevasta EU:n 
toimintasuunnitelmasta (FLEGT), 
ehdotetaan toimenpidepakettia sellaisten 
kansainvälisten toimien tukemiseksi, joilla 
pyritään ratkaisemaan laitonta 
puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa 
koskeva ongelma ja edistämään
laajemman, kestävää metsänhoitoa 
koskevan tavoitteen saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä täydennetään FLEGT-toimintasuunnitelman alkuperäinen sanamuoto 
(KOM(2003)0251).
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä viitataan lokakuussa 2003 kokoontuneen maatalousneuvoston päätelmien 
alkuperäiseen sanamuotoon.

Tarkistus 5

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 ensisijaisesti sen maan 
lainsäädännön pohjalta, jossa puutavara on 
korjattu. Laillisuusstandardien 
soveltamiseen olisi lisäksi sisällytettävä 
kansainvälisten standardien harkinta ja 
kansainvälisten sitoumusten, 
periaatteiden ja suositusten 
toteuttaminen, mukaan lukien 
sitoumukset, periaatteet ja suositukset, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä, elävän luonnon 
monimuotoisuuden kadon vähentämistä, 
köyhyyden lieventämistä, aavikoitumisen 
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vähentämistä ja alkuperäiskansojen, 
paikallisyhteisöjen ja metsistä 
riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien 
suojelemista ja edistämistä.

Or. en

Perustelu

Vuonna 2003 tehdyssä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa todetaan, että EU:n laajempana tavoitteena on 
kannustaa kestävään metsänhoitoon ja että EU sitoutuu hoitamaan laittomien hakkuiden 
ongelmaa integroidusti. Asetuksella on pyrittävä laajempaan kestävän kehityksen 
tavoitteeseen keinona hoitaa laittomien hakkuiden taustalla vaikuttaviin kysymyksiin ja hoitaa 
ongelma suoraan markkinanäkökulmasta. Käytetään asetusta sellaisten kansainvälisten ja 
alueellisten sopimusten täytäntöönpanoon, joissa Eurooppa ja muut maat ovat osapuolina, 
koska se auttaa edellä mainitun toteuttamisessa.

Tarkistus 6

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, ei tulisi soveltaa 
kaikkiin toimitusketjun toimijoihin vaan 
ainoastaan niihin, jotka saattavat 
puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen 
kerran markkinoille.

Or. en

Perustelu

Kaikkia tuotantoketjun toimijoita varten olisi otettava käyttöön laittomista lähteistä peräisin 
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olevien puun tai puutuotteiden markkinoille saattamisen kielto, ja näiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta tämän toteuttamiseksi. Kaikkien toimijoiden on jäljitettävyyden 
edistämiseksi ilmoitettava perustiedot tuotteistaan, niiden lähteistä ja tahoista, joille ne 
toimittavat tuotteitaan.  Tuotteita ensimmäistä kertaa markkinoille saattavia toimittajia varten 
on kuitenkin syytä luoda oma luokka, sillä he vaikuttavat eniten siihen, mitä EU:n alueella 
saapuu ja kantavat siten suurimman vastuun – niinpä heidän on noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta.

Tarkistus 7

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. en

Perustelu

Asetuksen olisi katettava kaikki tuotteet, joissa on laittomista lähteistä peräisin olevaa puuta. 
Ympäristökestävyyskriteereiden piiriin kuuluvien tuotteiden jättäminen laillisia lähteitä 
koskevien vaatimusten ulkopuolelle antaisi ymmärtää, että laillisuus ja kestävyys ovat 
toisensa poissulkevia tekijöitä, mutta laillisuuden on oltava yksi kestävyyden 
ennakkoedellytyksistä.
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Tarkistus 8

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) 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.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen (alkuosa). Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden 
tekemän päätöksen sijasta varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan 
yhteisiä standardeja koko EU:ssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kohde Kohde ja tavoitteet
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuudet.

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

Toimijoiden on varmistettava, että 
markkinoille saatetaan ainoastaan 
laillisesti korjattuja puuta ja puutuotteita.
Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 
saattavien toimijoiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta. 

Or. en

Perustelu

Kuulemisessa pääteltiin, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä vuoden 2003 
FLEGT-toimintasuunnitelman porsaanreikien tukkimiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
EU:ssa ei enää käydä laittoman puun ja laittomien puutuotteiden kauppaa.  Asianmukaisen 
huolellisuuden noudattamista koskeva vaatimus kannustaa hyviin käytänteisiin, mutta kaikille 
hankintaketjun toimijoille olisi yksiselitteisesti asetettava vaatimus, että ne saattavat 
markkinoille ainoastaan laillisesti hakattua puuta. Tämä kannustaa valppauteen ja jakaa 
rasituksen tasaisemmin toimijoiden kesken ja vähentää vaaraa vastuullisten toimijoiden 
aseman heikentymisestä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta

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 

a) ’puutavaralla ja puutuotteilla’ liitteessä
mainittuja puutavaraa ja puutuotteita, 
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pakollisia ympäristökestävyyskriteerejä;

Or. en

Perustelu

Asetuksen olisi katettava kaikki tuotteet, joissa saattaa olla laittomista lähteistä peräisin 
olevaa puuta. Ympäristökestävyyskriteereiden piiriin kuuluvien tuotteiden jättäminen laillisia 
lähteitä koskevien vaatimusten ulkopuolelle antaisi ymmärtää, että laillisuus ja kestävyys ovat 
toisensa poissulkevia tekijöitä, mutta laillisuuden on oltava yksi kestävyyden 
ennakkoedellytyksistä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ’asettamisella saataville
markkinoilla’ tuotteen toimittamista 
yhteisön markkinoille liiketoiminnan 
yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta;

Or. en

Perustelu

"Markkinoille saattamiselle" ja "asettamiselle saataville markkinoille" tarvitaan erilliset 
määritelmät, jotta voidaan erottaa toisistaan asianmukaiseen huolellisuuteen velvoitettavat 
toimijat ja muut toimitusketjun toimijat. nämä käsitteet määritellään erikseen tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvissä yhteisissä puitteissa (9. heinäkuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY), joten tässä käytetään yhdenmukaisuuden 
vuoksi samaa sanamuotoa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’markkinoille saattamisella’ kaikkea
puutavaran ja puutuotteiden ensimmäistä 

b) ’markkinoille saattamisella’ puutavaran 
ja puutuotteiden asettamista ensimmäistä 



PR\759961FI.doc 15/36 PE418.093v01-00

FI

toimittamista yhteisön markkinoille
liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai 
käyttöä varten joko maksua vastaan tai 
maksutta;

kertaa saataville yhteisön markkinoilla;

Or. en

Perustelu

"Markkinoille saattamiselle" ja "asettamiselle saataville markkinoille" tarvitaan erilliset 
määritelmät, jotta voidaan erottaa toisistaan asianmukaiseen huolellisuuteen velvoitettavat 
toimijat ja muut toimitusketjun toimijat. nämä käsitteet määritellään erikseen tuotteiden 
kaupan pitämiseen liittyvissä yhteisissä puitteissa (9. heinäkuuta 2002 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös 768/2008/EY), joten tässä käytetään yhdenmukaisuuden 
vuoksi samaa sanamuotoa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ’toimijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka saattaa puutavaraa tai 
puutuotteita markkinoille tai asettaa niitä 
saataville markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 'riskillä' sen todennäköisyyttä, että 
laittomasti hankittua puutavaraa tai 
puutuotteita pidetään kaupan, ja kyseisen 
tapahtuman vakavuutta;

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f kohta

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, erityisesti lainsäädäntöä, 
joka koskee biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämistä, 
metsänhoitoa, luonnonvarojen 
käyttöoikeuksia ja haitallisten 
ympäristövaikutusten minimointia; siinä 
olisi otettava huomioon myös 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. en

Perustelu

Vuonna 2003 tehdyssä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa todetaan, että EU:n laajempana tavoitteena on 
kannustaa kestävään metsänhoitoon ja että EU sitoutuu hoitamaan laittomien hakkuiden 
ongelmaa integroidusti. Asetuksella on pyrittävä laajempaan kestävän kehityksen 
tavoitteeseen keinona hoitaa laittomien hakkuiden taustalla vaikuttaviin kysymyksiin ja hoitaa 
ongelma suoraan markkinanäkökulmasta. Käytetään asetusta sellaisten kansainvälisten ja 
alueellisten sopimusten täytäntöönpanoon, joissa Eurooppa ja muut maat ovat osapuolina, 
koska se auttaa edellä mainitun toteuttamisessa. 
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'metsän kestävällä hoidolla' 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. en

Perustelu

Määritelmä asetuksen (EY) N:o 2494/2000, 2 artiklan 3 kohdasta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h kohta

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, jolla 
on oikeuskelpoisuus, riippumaton asema 
ja todennettu asiantuntemus valvoa ja 
varmistaa, miten toimijat, jotka on 
sertifioitu due diligence -järjestelmien 
käyttäjiksi, soveltavat kyseisiä järjestelmiä.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a)'jäljitettävyydellä' mahdollisuutta 
jäljittää ja seurata puutavaraa ja 
puutuotteita kaikissa tuotanto-, käsittely-
ja jakeluvaiheissa;

Or. en

Tarkistus 20

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. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta 
("due diligence") varmistaakseen, että ne 
saattavat markkinoille ainoastaan 
laillisesti korjattua puutavaraa ja 
puutuotteita. Tätä varten toimijoiden on 
käytettävä menettelyistä ja toimenpiteistä 
muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ’due 
diligence -järjestelmää’.

Or. en

Perustelu

Kaikkia tuotantoketjun toimijoita varten olisi otettava käyttöön laittomista lähteistä peräisin 
olevien puun tai puutuotteiden markkinoille saattamisen kielto, ja näiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta tämän toteuttamiseksi. Kaikkien toimijoiden on jäljitettävyyden 
edistämiseksi ilmoitettava perustiedot tuotteistaan, niiden lähteistä ja tahoista, joille ne 
toimittavat tuotteitaan.  Tuotteita ensimmäistä kertaa markkinoille saattavia toimittajia varten 
on kuitenkin syytä luoda oma luokka, sillä he vaikuttavat eniten siihen, mitä EU:n alueella 
saapuu ja kantavat siten suurimman vastuun – niinpä heidän on noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta.
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Tarkistus 21

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. Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien 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.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kaikkia tuotantoketjun toimijoita varten olisi otettava käyttöön laittomista lähteistä peräisin 
olevien puun tai puutuotteiden markkinoille saattamisen kielto, ja näiden on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta tämän toteuttamiseksi. Kaikkien toimijoiden on jäljitettävyyden 
edistämiseksi ilmoitettava perustiedot tuotteistaan, niiden lähteistä ja tahoista, joille ne 
toimittavat tuotteitaan. 
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) koostuttava toimista, joilla 
varmistetaan seuraavat tekijät:

i) kuvaus; i) alkuperämaa, alkuperämetsä ja 
mahdollisuuksien mukaan puunkorjuuta 
koskeva lupa;

ii) puunkorjuumaa; ii) puulajin nimi, tieteellinen nimi 
mukaan luettuna;

iii) tilavuus ja/tai paino; iii) arvo;
iv) tarvittaessa sen toimijan nimi ja osoite, 
joka on toimittanut puutavaran tai 
puutuotteet;

iv) tilavuus ja/tai paino;

v) tiedot sovellettavan lainsäädännön 
vaatimusten noudattamisesta;

v) puutavara tai puutuotteiden sisältämä 
puutavara on laillisesti korjattu;
vi) puutavaran ja puutuotteiden 
toimittaneen toimijan nimi ja osoite;
vii) puunkorjuusta vastaava luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö;
viii) toimija, jolle puutavara ja puutuotteet 
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on toimitettu;

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteitä tuetaan asianmukaisella 
dokumentoinnilla, joka hoidetaan 
toimijan tai valvontaorganisaation 
ylläpitämällä tietokannalla.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällettävä riskienhallintamenettely; ja b) sisällettävä riskienhallintamenettely, 
johon kuuluu:
i) järjestelmällinen riskien tunnistaminen 
muun muassa tietoa keräämällä ja 
hyödyntämällä kansainvälisiä lähteitä tai 
yhteisön lähteitä tai kansallisia lähteitä;
ii) kaikkien tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttaminen riskeille altistumisen 
rajoittamiseksi;
iii) sellaisten menettelyjen käyttöön 
ottaminen, joita sovelletaan säännöllisesti 
sen todentamiseksi, että i ja ii alakohdassa 
tarkoitetut toimet ovat tehokkaita, ja 
tarvittaessa niiden tarkistaminen;
iv) rekistereiden luominen i–iii 
alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
tehokkaan soveltamisen todentamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Toimijat toteuttavat riskienarvioinnin 
perusteella täydentäviä toimenpiteitä 
suuremman riskin tilanteissa.
Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti:
– lisäasiakirjojen, -aineiston tai -tietojen 
vaatiminen;
– kolmansien osapuolten suorittamien 
tarkastusten vaatiminen;

Or. en

Tarkistus 28

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. Komissio hyväksyy 11 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä soveltaen 
valvontaorganisaatiot, jotka hakevat 
tällaista hyväksyntää, jos kyseinen 
valvontaorganisaatio täyttää seuraavat 
vaatimukset:

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

a a) sillä on tarvittava asiantuntemus;
a b) se on taloudellisesti riippumaton 
toimijoista, jotka se todentaa;

b) se on perustanut due diligence -
järjestelmän, jossa on 4 artiklan 1 kohdan 
mukaiset osatekijät;

b) se on perustanut due diligence -
järjestelmän, jossa on 4 artiklan 1 kohdan 
mukaiset osatekijät;
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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;
kurinpitotoimenpiteisiin voi kuulua 
asiasta raportoiminen toimivaltaiselle 
kansalliselle viranomaiselle;
e a) valvontaorganisaatiolla on 
määräykset seuraavista asioista:
i) sen jäsenet tai sen sertifioimat toimijat 
ovat sitoutuneet noudattamaan sen due 
diligence -järjestelmää;
i i) valvontaorganisaation jäsenet tai sen 
järjestelmää käyttävät toimijat seuraavat 
valvontaorganisaatiota.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaorganisaation on toimitettava 
hyväksyntää koskevan hakemuksensa 
mukana seuraavat tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle:

2. Valvontaorganisaation on toimitettava 
hyväksyntää koskevan hakemuksensa 
mukana seuraavat tiedot komissiolle:

a) valvontaorganisaation säännöt; a) valvontaorganisaation säännöt;
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b) niiden henkilöiden nimet, joilla on 
oikeus toimia sen nimissä;

b) niiden henkilöiden nimet, joilla on 
oikeus toimia sen nimissä;

b a) asiakirjat, jotka osoittavat 
asianmukaisen asiantuntemuksen;

c) yksityiskohtainen kuvaus 
valvontaorganisaation due 
diligence -järjestelmästä.

c) yksityiskohtainen kuvaus 
valvontaorganisaation due 
diligence -järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hyväksynnän myöntämisestä 
valvontaorganisaatiolle on päätettävä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
valvontaorganisaatio on jättänyt 
hakemuksensa.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa. 
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Tarkistus 31

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.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä säännöllisin 
väliajoin tai kolmansien osapuolten 
esittämien konkreettisten huolenaiheiden 
perusteella tarkastuksia, kentällä tehtävät 
tarkastukset mukaan lukien, sen 
varmistamiseksi, että valvontaorganisaatiot 
noudattavat 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 32

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. Komissio peruu 11 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti 
valvontaorganisaation hyväksynnän, jos 
todetaan, että 1 kohdassa asetettuja 
vaatimuksia ei enää täytetä.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa.



PE418.093v01-00 26/36 PR\759961FI.doc

FI

Tarkistus 33

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiä
valvontaorganisaatioita koskevan luettelon 
Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa sekä omilla verkkosivuillaan. 
Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan 
tasalle.

Komissio julkaisee hyväksyttyjä
valvontaorganisaatioita koskevan luettelon 
Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa sekä omilla verkkosivuillaan. 
Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan 
tasalle.

Or. en

Perustelu

Kun päätös tehdään komiteamenettelyssä jäsenvaltioiden tekemän päätöksen sijasta 
varmistetaan, että organisaatioiden hyväksyntään sovelletaan yhteisiä standardeja koko 
EU:ssa.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valvontatoimenpiteet Seuranta- ja valvontatoimenpiteet

Or. en

Tarkistus 36

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 
harjoitettava valvontaa sen 
todentamiseksi, noudattavatko toimijat 
3 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja 4 artiklan 
1 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Selvennys: Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava valvontaorganisaatiot ja 
valvottava virallisesti toimitusketjua.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valvontaa on toteutettava vuosittaisen 
suunnitelman mukaisesti tai kolmansien 
osapuolten esittämien konkreettisten 
huolenaiheiden perusteella.

Or. en



PE418.093v01-00 28/36 PR\759961FI.doc

FI

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Valvontaan voivat sisältyä muun 
muassa seuraavat:
a) toimijoiden käyttämien teknisten 
järjestelmien ja hallinta-järjestelmien, 
due diligence -järjestelmän ja 
riskienarvioinnin tarkastelu;
b) järjestelmien ja menettelyjen 
asianmukaisen toimivuuden osoittavien 
asiakirjojen ja rekistereiden tarkastelu;
c) paikalla tehtävä tarkastukset ja kentällä 
tehtävät tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 39

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 
harjoittamista.

Or. en
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Tarkistus 40

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 välittömiä korjaavia 
toimenpiteitä.

Tällaisiin toimenpiteisiin voivat sisältyä 
muun muassa seuraavat:
a) kaupallisen toiminnan välitön 
lopettaminen;
b) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedot tarkastuksista Toteutettu valvonta.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä kirjaa 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista tarkastuksista ja ilmoitettava 
kirjaamissaan tiedoissa erityisesti 
tarkastusten luonne ja tulokset sekä 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pidettävä kirjaa 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta valvonnasta ja ilmoitettava 
kirjaamissaan tiedoissa erityisesti 
valvonnan luonne ja tulokset sekä 
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mahdollisesti vaaditut korjaavat 
toimenpiteet. Kutakin tarkastusta koskevia 
tietoja on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

mahdollisesti vaaditut korjaavat 
toimenpiteet. Kaikkea valvontaa koskevia 
tietoja on säilytettävä vähintään 10 vuotta.

Or. en

Tarkistus 43

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 tarkoitetut tiedot on 
julkaistava direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tarkastusten tuloksista 
yhden tai useamman muun jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
komission kanssa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaihdettava tietoja 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan tuloksista yhden tai 
useamman muun jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
komission kanssa.

Or. en
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

Or. en

Tarkistus 46

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, ja 
niihin voi kuulua muun muassa 
seuraavaa:

i) rahallisia seuraamuksia, jotka vastaavat 
ympäristölle aiheutunutta vahinkoa;
ii) puutavaran ja puutuotteiden 
takavarikointi;
iii) puutavaran ja puutuotteiden kaupan 
pitämistä koskeva määräaikainen kielto.
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset komissiolle tiedoksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 20xx 
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin 
vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.
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Or. en

Perustelu

Jos seuraamuksista päätettäisiin jäsenvaltioiden tasolla, EU:n asetuksen mukaisesti 
nostamissa syytteissä saattaisi ilmetä epäjohdonmukaisuutta. Tämä saattaisi johtaa kilpailun 
vääristymiseen tai puutavaramarkkinoiden keskittymiseen maihin, joissa seuraamukset ovat 
lievimpiä.
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PERUSTELUT

Metsähakkuita tehdään noin 13 miljoonaa hehtaaria vuodessa ja ne aiheuttavat lähes 
20 prosenttia koko maailman hiilipäästöistä ja ne ovat yksi merkittävimmistä elävän luonnon 
monimuotoisuutta hävittävistä tekijöistä. Ne aiheuttavat myös vakavia ihmisoikeusongelmia, 
sillä metsillä on monissa maissa suurta kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä niistä 
riippuvaisille ihmisille ja alkuperäiskansoille. 

Laittomat hakkuut ovat huomattava metsäkatoa aiheuttava tekijä: laittomista lähteistä peräisin 
olevan teollisuuspuun määräksi arvioidaan 350–650 kuutiometriä vuodessa, mikä merkitsee 
20–40 prosenttia teollisuuspuun tuotannosta1. Se alentaa puutavaran hintoja ja karsii 
luonnonvaroja ja verotuloja ja voimistaa metsistä riippuvaisten ihmisten köyhyyttä. 

EU:lla on merkittävänä puutavaran ja puutuotteiden kuluttajana velvollisuus toteuttaa 
tehokkaita toimia metsäkatoa ja laittomia hakkuita vastaan; sen on selvästikin lakattava 
tarjoamasta markkinoita laittomalle puutavaralle ja laittomille puutuotteille. EU on lakannut 
menestyksekkäästi tarjoamasta markkinoita muille laittomille tuotteille, mistä 
viimeaikaisimpana osoituksena on laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta 
koskeva asetus.  Nyt on aika ottaa käyttöön vastaavaa lainsäädäntöä laitonta 
puutavaraa/laittomia puutuotteita vastaan, millä osoitetaan:

– kuluttajille, että heidän ostamansa tuotteet eivät ole peräisin laittomista lähteistä;
– vastuuntuntoisille yhtiöille, että tuhoisia käytänteitä soveltavat yhtiöt eivät leikkaa niiden 
tuloja;
– vastuuttomille yhtiöille, että niillä ei ole enää markkinoita täällä;
– kansainväliselle yhteisölle, että me suhtaudumme vakavasti vastuuseemme 
ilmastonmuutoksesta, elävän luonnon monimuotoisuudesta ja ihmisoikeuksista. 

EU:n metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevassa 
vuoden 2003 toimintasuunnitelmassa käyttöön ottama vapaaehtoisten kumppanuussopimusten 
lähestymistapa ei riitä laittomien hakkuiden muodostaman ongelman ratkaisemiseen. 
Vapaaehtoisilla kumppanuussopimuksilla voitaisiin saada paljon myönteistä aikaan, mutta 
toistaiseksi sopimuksia on allekirjoitettu vain yksi, ja niiden vapaaehtoinen luonne merkitsee 
suurta kiertämisriskiä ja lailliseksi näyttävältä tekemisen riskiä. Komission järjestämässä 
vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia täydentäviä toimia koskevassa kuulemisessa pääteltiin, 
että laittomasti korjatun puutavaran ja puutuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta 
tarvitaan tiukkaa lainsäädäntöä. 

Siksi esittelijä pitää ehdotettua asetusta myönteisenä, joskin hän pahoittelee sitä, että ehdotus 
on tehty lähes viisi vuotta FLEGT-toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Esittelijä 
katsoo myös, että ehdotusta on tiukennettava ja muokattava monessa suhteessa. 

Kieltäminen
Perustavinta on, että ehdotetussa asetuksessa ei itse asiassa kielletä laittomasti hakatun 

                                               
1 YK:n Euroopan talouskomissio/YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO 2007: Metsätuotteiden 
vuosittainen markkinakatsaus 2006–2007.
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puutavaran maahantuontia ja myyntiä, mikä tarkoittaa että sillä ei oikaista niiden sääntöjen 
puutteellisuutta, "joilla pyritään estämään laittomasti korjatun puun kauppa1". Tämä mainitaan 
itse ehdotuksessa yhtenä syynä siihen, että laittomat hakkuut ovat niin vakiintuneita. 
Yhdysvaltojen tarkistetussa Laceyn laissa, joka hyväksyttiin toukokuussa 2008, asetetaan 
tällainen kielto, joten ennakkotapaus on olemassa. Ei ole olemassa mitään hyvää syytä, miksi 
EU ei voisi jäljitellä tätä ja mennä pidemmälle. 

Esittelijä ehdottaa siten yksiselitteistä mainintaa, että kaikkien toimitusketjun toimijoiden on 
saatettava markki9noille pelkästään laillisesti korjattua puutavaraa/puutuotteita. 

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän soveltamisala ja laillisuusvaatimukset 
Esittelijä erottaa toisistaan toimijat, jotka "saattavat markkinoille" puutavaraa ja puutuotteita 
(eli asettavat saataville markkinoilla ensimmäistä kertaa), ja toimijat, jotka "asettavat 
saataville markkinoilla"(eli kaikki toimitusketjun toimijat). 

Asianmukaisen huolellisuuden noudattamisvelvoite kannustaa hyviin käytänteisiin, ja 
ihannetapauksessa kaikki tuotantoketjun toimijat noudattavat asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmää täysimääräisesti. Esittelijä myöntää kuitenkin, että tämä saattaa olla pienen 
mittakaavan toimijoiden kannalta epärealistista, joten täysipainoinen vaatimus esitetään 
ehdotuksessa toimijoille, jotka "saattavat" tuotteita markkinoille – eli toimijoille, jotka 
vaikuttavat eniten siihen, mitä EU:hun saapuu ja jotka kantavat siten suurimman vastuun. 

Kaikkia tuotantoketjun toimijoita varten olisi samalla otettava käyttöön laittomista lähteistä 
peräisin olevien puun tai puutuotteiden markkinoille saattamisen kielto, ja näiden on 
noudatettava asianmukaista huolellisuutta tämän toteuttamiseksi. Samalla asianmukaisen 
huolellisuuden vaatimus velvoittaa puutavaraa/puutuotteita markkinoille saattavat toimijat 
"osoittamaan varovaisuutta ja arvostelukykyä ja toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla ne 
voivat varmistua siitä, että niiden toimitusketjuunsa hankkima puutavara ja puutuotteet ovat 
laillisia2", ja suosimaan "puun hankkimista sellaisista maista, joissa noudatetaan luotettavia 
metsänhoitotapoja3". Kun kaikki toimitusketjun toimijat voivat joutua syytteeseen laittoman 
puutavaran kaupasta, heitä kannustetaan käyttämään lähteinään luotettavia ja maineikkaita 
markkinoille saattajia, eli niitä, jotka soveltavat asianmukaista huolellisuutta tehokkaimmin. 
Samalla vastuutaakka jakautuu oikeudenmukaisemmin toimijoiden kesken.

Kaikkien toimijoiden on esittelijän mielestä jäljitettävyyden edistämiseksi ilmoitettava 
perustiedot tuotteistaan, niiden lähteistä ja tahoista, joille ne toimittavat tuotteitaan. 

Sovellettava lainsäädäntö
Vuonna 2003 tehdyssä FLEGT-toimintasuunnitelmassa todetaan, että EU:n laajempana 
tavoitteena on kannustaa kestävään metsänhoitoon4 ja että EU sitoutuu hoitamaan laittomien 
hakkuiden ongelmaa integroidusti. Asetuksessa on laittomien hakkuiden 
markkinanäkökulmasta hoitamisen ohella edistettävä kestävän kehityksen laajempaa tavoitetta 
keinona hoitaa asian taustalla vaikuttavia syitä. 
                                               
1 Ehdotus asetukseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta (KOM(2008)0644/3), s. 2.
2 Sama, s. 9.
3 Sama, s. 7.
4 EU:n FLEGT-toimintasuunnitelma (KOM(2003)0251).
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Tämän saavuttamista voitaisiin edistää laajentamalla sovellettavan lainsäädännön 
soveltamisalaa, jonka perusteella laillisuus määritellään. EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo 
monenvälisten kansainvälisten ja alueellisten sopimusten osapuolina sitoutuneet 
oikeudellisesti ja poliittisesti luonnonvarojen säilyttämiseen ja kestävään käyttöön, köyhyyden 
lievittämiseen sekä alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien 
suojelemiseen. Asetuksella voidaan auttaa edellä mainittujen määräysten toteuttamista.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä
Ehdotuksessa ei ole juurikaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmä ja siihen kuuluva riskienhallintajärjestelmä pitävät sisällään. 
Tällöin jäsenvaltioiden ja toimijoiden keskuudessa saattaa ilmetä suuria eroja, mikä lisää 
hallinnoinnin monimutkaisuutta (useassa maassa toimivien toimijoiden kannalta) ja uhkaa 
koko käsitteen tehokkuutta. Siksi esittelijä muokkaa keskeisiä elementtejä. On erityisen 
tärkeää tehdä selväksi, että tarvittavia puutavaraa/puutuotteita koskevia tietoja on tuettava 
asiakirjoin ja että riskienhallintajärjestelmän olisi tarjottava keinot arvioida tapauksia, joihin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota – mahdollisesti soveltamalla täydentäviä toimia, joilla 
varmistetaan asianmukainen huolellisuus ja minimoidaan laittoman puutavaran markkinoille 
saattamisen riski. 

Valvontaorganisaatiot ja niiden akkreditointi
Esittelijä ehdottaa, että päätös valvontaorganisaation mahdollisesta tunnustamisesta tehdään 
EU:n tasolla eikä kansallisella tasolla, jotta asianmukaista huolellisuutta valvoviin 
organisaatioihin sovellettaisiin yhdenmukaistettuja standardeja koko EU:ssa. Hän laajentaa 
kriteereitä, jotka organisaatioiden on täytettävä, ja tietoja, joita niiden on toimitettava 
tunnustamista hakiessaan. Asetuksen keskitetty akkreditointi ja selvät kriteerit auttavat 
välttämään seurantajärjestelmän heikkouksia ja karsivat hallinnon monimutkaisuutta 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivien organisaatioiden kannalta.

Toimivaltaisten viranomaisten tekemät tarkastukset ja valvonta
Vaikka esittelijä ehdottaa valvontaorganisaatioiden akkreditoimista EU:n tasolla, 
jäsenvaltioiden nimeämillä toimivaltaisilla viranomaisilla on tärkeä asema järjestelmän 
toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa sen tarkastamista, että valvontaorganisaatiot täyttävät 
asetuksen vaatimukset, ja toimitusketjun valvomista. Esittelijän mielestä viranomaisten olisi 
voitava aktivoitua kolmannen osapuolen esittämien konkreettisten huolenaiheiden perusteella 
ja myös etukäteissuunnitelman mukaisesti. Hän käsittelee sitä, mitä tarkastuksiin ja 
valvontaan voi kuulua: kenttätarkastukset kuuluvat kumpaankin. 

Koska laittomista hakkuista aiheutuu vakavia ympäristövahinkoja, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava soveltaa välittömiä oikaisevia toimia, joihin kuuluvat laittoman 
puutavaran/laittomien puutuotteiden takavarikointi ja kaupallisen toiminnan keskeyttäminen, 
jos tämän katsotaan olevan tarpeen kyseisten tuotteiden korjuusta aiheutuvien vahinkojen 
lopettamiseksi mahdollisimman pian (odottamatta koko syyteprosessin päättymistä). 
Puutavaran lähteen jäljittämistä autetaan sillä, että kaikkien toimitusketjun toimijoiden on 
tiedettävä, keneltä ne saavat puutavaraa ja puutuotteita, ja keille ne niitä toimittavat. 

Biomassaa koskeva poikkeus 
Esittelijä katsoo, että energiapuuta ja biomassaa koskeva poikkeus olisi poistettava, koska 
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niitä käsitellään tulevissa pakollisissa EU:n kestävyyskriteereissä.  Asetuksen olisi katettava 
kaikki tuotteet, joissa saattaa olla laittomista lähteistä peräisin olevaa puutavaraa. 
Ympäristökestävyyskriteereiden piiriin kuuluvien tuotteiden jättäminen laillisia lähteitä 
koskevien vaatimusten ulkopuolelle antaisi ymmärtää, että laillisuus ja kestävyys ovat 
toisensa poissulkevia tekijöitä, mutta laillisuuden on oltava yksi kestävyyden 
ennakkoedellytyksistä. 
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