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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 995/2010,
annettu 20 päivänä lokakuuta 2010,
puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

joiden kaupallinen elinkelpoisuus mukaan lukien. Se ai
heuttaa myös aavikoitumista ja maaperän eroosiota sekä
saattaa pahentaa äärimmäisiä sääolosuhteita ja tulvia. Sillä
on myös sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia,
jotka usein vesittävät hyvän hallintotavan kehittämisen ja
uhkaavat paikallisten metsistä riippuvaisten yhteisöjen
elinkelpoisuutta, ja laiton puunkorjuu on myös yhdistet
tävissä aseellisiin konflikteihin. Laittoman puunkorjuun
ongelman torjuminen tällä asetuksella edistänee ilmaston
muutokseen sopeutumista koskevia unionin ponnisteluja
kustannustehokkaalla tavalla, ja sen olisi katsottava täy
dentävän unionin toimia ja sitoumuksia, jotka liittyvät
ilmastonmuutosta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien
puitesopimukseen.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
(4)

Kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toiminta
ohjelmasta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroo
pan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o
1600/2002/EY (3) määritetään ensisijaiseksi toimeksi se,
että tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa aktiivisesti toi
menpiteitä laittomasti korjatun puun kaupan ehkäisemi
seksi ja torjumiseksi sekä jatketaan unionin ja jäsenvalti
oiden aktiivista osallistumista maailmanlaajuisten ja alu
eellisten päätöslauselmien ja metsään liittyvistä kysymyk
sistä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon.

(5)

Komission 21 päivänä toukokuuta 2003 antamassa tie
donannossa ”Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta,
metsähallinto ja puukauppa (FLEGT) – ehdotus EU:n toi
mintasuunnitelmaksi” ehdotetaan toimenpidepakettia sel
laisten kansainvälisten toimien tukemiseksi, joilla pyritään
ratkaisemaan laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän
kaupan ongelma osana unionin kokonaispyrkimyksiä
metsien kestävään hoitoon ja käyttöön pääsemiseksi.

(6)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat suhtautuneet tie
donantoon myönteisesti ja todenneet, että unionin olisi
osallistuttava maailmanlaajuisiin toimiin laitonta puun
korjuuta koskevan ongelman ratkaisemiseksi.

(7)

Tiedonannon tavoitteena on varmistaa, että unioniin tuo
daan ainoastaan puutavaraa tuottavan maan kansallisen
lainsäädännön mukaisesti valmistettuja puutuotteita; tä
män tavoitteen mukaisesti unioni on neuvotellut puu
tavaraa tuottavien maiden, jäljempänä ’kumppanimaat’,
kanssa vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, jäljempänä
’vapaaehtoinen FLEGT-kumppanuussopimus’, joissa sopi
muspuolille asetetaan oikeudellisesti sitova velvollisuus
toteuttaa lupajärjestelmä ja säännellä kyseisissä vapaa
ehtoisissa FLEGT-kumppanuussopimuksissa yksilöityjen
puutavaran ja puutuotteiden kauppaa.

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Metsät tuottavat monenlaisia ympäristöllisiä, taloudellisia
ja sosiaalisia hyötyjä, kuten puutavaraa ja muita metsätuotteita sekä ihmiskunnan kannalta olennaisia ympäris
töpalveluja, kuten biologisen monimuotoisuuden ja eko
systeemien toimintojen säilyttäminen sekä ilmastojärjes
telmän suojeleminen.

(2)

Koska puutavaran ja puutuotteiden kysyntä kasvaa maa
ilmanlaajuisesti samalla kun metsäalaa vaivaavat monissa
puuntuottajamaissa institutionaaliset ja hallinnolliset
puutteet, laittomasta puunkorjuusta ja siihen liittyvästä
kaupasta on tullut yhä huolestuttavampia ilmiöitä.

(3)

Laiton puunkorjuu on laajalle levinnyt kansainvälisesti
merkittävä ongelma. Se on vakava uhka metsille, koska
se lisää metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä, josta
aiheutuu noin 20 prosenttia koko maailman hiilidioksidi
päästöistä, vaarantaa biologisen monimuotoisuuden ja
horjuttaa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä kehit
tämistä, sovellettavaa lainsäädäntöä noudattavien toimi

(1) EUVL C 318, 23.12.2009, s. 88.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. huhtikuuta 2009
(EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 145), neuvoston ensimmäisen käsitte
lyn kanta, vahvistettu 1. maaliskuuta 2010 (EUVL C 114 E,
4.5.2010, s. 17), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu
7. heinäkuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Ongelman laajuuden ja kiireellisyyden vuoksi on tarpeen
aktiivisesti tukea laittoman puunkorjuun ja siihen liitty
vän kaupan vastaista toimintaa, täydentää ja vahvistaa
vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuksia koskevaa
hanketta sekä tehostaa niiden poliittisten toimenpiteiden
yhteisvaikutuksia, joiden tavoitteena on metsien säilyttä
minen ja korkean tason saavuttaminen ympäristönsuoje
lussa, mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta ja bio
logisen monimuotoisuuden vähenemisen estäminen.
Olisi tunnustettava niiden maiden pyrkimykset, jotka
ovat tehneet vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuk
sia unionin kanssa, sekä kyseisiin sopimuksiin sisällytetyt
periaatteet erityisesti laillisesti tuotetun puutavaran mää
ritelmän osalta, ja maita olisi edelleen kannustettava te
kemään vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuksia. Li
säksi olisi otettava huomioon, että FLEGT-lupajärjestel
mässä unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista puutavaraa
ja sellaisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita, joka
on korjattu asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön
mukaan. Näin ollen puutavaraa, jota sisältyy Euroopan
yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan
FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulu
kuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2173/2005 (1) liitteissä II ja III lueteltuihin puutuotteisiin,
jotka ovat peräisin kyseisen asetuksen liitteessä I luetel
luista kumppanimaista, olisi pidettävä laillisesti korjat
tuna, edellyttäen, että kyseiset puutuotteet ovat mainitun
asetuksen ja mahdollisten täytäntöönpanosäännösten mu
kaisia.
Lisäksi olisi otettava huomioon, että villieläimistön ja
-kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa kos
kevassa yleissopimuksessa (CITES) edellytetään kyseisen
yleissopimuksen osapuolilta, että ne myöntävät CITESvientiluvan ainoastaan siinä tapauksessa, että CITES-yleis
sopimuksessa mainittu laji on muun muassa kerätty vie
jämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Laillisesti
korjattuna puutavarana olisi näin ollen pidettävä luon
nonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kaup
paa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (2) liitteessä A, B
tai C luetelluista lajeista saatua puutavaraa, edellyttäen,
että se on mainitun asetuksen ja mahdollisten täytän
töönpanosäännösten mukaista.
Koska kierrätetyn puutavaran ja puutuotteiden käyttöön
olisi kannustettava ja koska toimijoille aiheutuisi kohtuu
ton rasite, jos tällaiset tuotteet sisällytettäisiin tämän ase
tuksen soveltamisalaan, tämän asetuksen soveltamisalan
ulkopuolelle olisi jätettävä käytetty puutavara ja puutuot
teet, joiden elinkaari on päättynyt ja jotka muutoin käsi
teltäisiin jätteenä.
Tämän asetuksen yhtenä toimenpiteenä olisi oltava kielto,
joka koskee laittomasti korjatun puutavaran tai sellaisesta
puutavarasta valmistettujen puutuotteiden saattamista si
sämarkkinoille ensimmäistä kertaa. Kun otetaan huomi
oon, että laiton puunkorjuu, sen taustalla olevat syyt ja

(1) EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1.
(2) EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.
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sen vaikutukset ovat mutkikkaita, olisi toteutettava erityi
siä toimenpiteitä, kuten toimenpiteitä, jotka kohdenne
taan toimijoiden käyttäytymiseen.

(13)

Komissio ja tarvittaessa jäsenvaltiot voivat tukea ja teettää
FLEGT-toimintasuunnitelman yhteydessä selvityksiä ja
tutkimuksia laittoman puunkorjuun määrästä ja luon
teesta eri maissa, saattaa tiedot yleisesti saataville ja tukea
käytännön ohjeiden antamista toimijoille puutavaraa
tuottavissa maissa sovellettavasta lainsäädännöstä.

(14)

Kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa pe
rustana laittoman puunkorjuun määrittelemiselle olisi ol
tava sen maan, jossa puutavara on korjattu, lainsäädäntö,
mukaan lukien määräykset ja asiaa koskevien kansainvä
listen sopimusten, joissa kyseinen maa on sopimuspuo
lena, täytäntöönpano kyseisessä maassa.

(15)

Monia puutuotteita käsitellään useissa prosesseissa sekä
ennen niiden ensimmäistä sisämarkkinoille saattamista
että sen jälkeen. Tarpeettomien hallinnollisten rasitteiden
välttämiseksi olisi sovellettava asianmukaisen huolellisuu
den (”due diligence”) järjestelmää ainoastaan toimijoihin,
jotka saattavat puutavaran ja puutuotteet ensimmäisen
kerran sisämarkkinoille, kun taas toimitusketjussa kaup
paa käyvältä olisi puutavaran ja puutuotteiden jäljitettä
vyyden mahdollistamiseksi edellytettävä perustietojen an
tamista tavarantoimittajastaan ja ostajastaan.

(16)

Toimijoiden, jotka saattavat puutavaraa ja puutuotteita
ensimmäisen kerran sisämarkkinoille, olisi järjestelmäl
listä lähestymistapaa soveltaen toteutettava asianmukaiset
toimenpiteet varmistaakseen, että sisämarkkinoille ei saa
teta laittomasti korjattua puutavaraa eikä sellaisesta puu
tavarasta valmistettuja puutuotteita. Tätä varten toimijoi
den olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta ja
käytettävä tätä varten toimenpiteistä ja menettelyistä
muodostuvaa järjestelmää sen riskin minimoimiseksi,
että ne saattavat laittomasti korjattua puutavaraa tai sel
laisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita sisämark
kinoille.

(17)

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä sisältää kolme
riskinhallintaan liittyvää osatekijää: tietojen saanti, ris
kinarviointi ja havaitun riskin vähentäminen. Asianmu
kaisen huolellisuuden järjestelmän avulla olisi voitava
saada tietoja sisämarkkinoille ensimmäisen kerran saa
tetun puutavaran ja puutuotteiden lähteistä ja toimitta
jista, mukaan lukien asiaankuuluvat tiedot muun muassa
sovellettavan lainsäädännön noudattamisesta, puunkor
juumaasta, puulajista ja määrästä sekä tapauskohtaisesti
myös maan sisäisestä alueesta ja puunkorjuuta koskevasta
luvasta. Toimijoiden olisi tehtävä riskinarviointi näiden
tietojen pohjalta. Jos riski havaitaan, toimijoiden olisi vä
hennettävä riskiä havaittuun riskiin suhteutetulla tavalla
ja pyrittävä estämään laittomasti korjatun puutavaran tai
sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden saat
taminen sisämarkkinoille.
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(18)

Tarpeettoman hallinnollisen rasitteen välttämiseksi toimi
joilta, jotka jo käyttävät tämän asetuksen vaatimukset
täyttäviä järjestelmiä tai menetelmiä, ei olisi edellytettävä
uusien järjestelmien perustamista.

(24)

Laittoman puunkorjuun ja siihen liittyvän kaupan kan
sainvälisyyden vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi
tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä kolmansien mai
den hallintoviranomaisten ja komission kanssa.

(19)

Metsäalan hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi riskinarvi
ointimenettelyssä voidaan käyttää sertifiointijärjestelmiä
tai muita kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla tarkas
tetaan, että sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan.

(25)

(20)

Puualalla on suuri merkitys unionin taloudelle. Toimijoi
den järjestöt ovat tärkeitä toimijoita tällä alalla, koska ne
ajavat toimijoiden etuja laaja-alaisemmin ja ovat vuoro
vaikutuksessa erilaisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi
näillä järjestöillä on asiantuntemusta ja valmiuksia analy
soida keskeistä lainsäädäntöä ja helpottaa jäsentensä mu
kautumista siihen, mutta niiden ei pitäisi tämän tietämyk
sensä avulla hallita markkinoita. Tämän asetuksen täytän
töönpanon helpottamiseksi ja hyvien käytäntöjen kehit
tämisen edistämiseksi on näin ollen asianmukaista hyväk
syä järjestöt, jotka ovat kehittäneet tämän asetuksen vaa
timukset täyttäviä asianmukaisen huolellisuuden järjestel
miä. Valvontaorganisaatioiden hyväksyminen ja hyväk
synnän peruminen olisi tehtävä oikeudenmukaisesti ja
avoimesti. Tällaisista hyväksytyistä organisaatioista olisi
julkistettava luettelo, jotta toimijat voivat käyttää niitä.

Auttaakseen puutavaraa tai puutuotteita sisämarkkinoille
saattavia toimijoita noudattamaan tämän asetuksen vaa
timuksia ja pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen
vuoksi jäsenvaltiot voivat tarvittaessa komission tukemina
antaa toimijoille teknistä apua ja muuta apua sekä hel
pottaa tietojen vaihtoa. Tämä apu ei saisi vapauttaa toi
mijoita velvollisuudesta noudattaa asianmukaista huolelli
suutta.

(26)

Kauppaa käyvien ja valvontaorganisaatioiden olisi pidät
täydyttävä toimista, jotka saattaisivat vaarantaa tämän
asetuksen tavoitteen saavuttamisen.

(27)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi säännöllisesti tarkas
tettava valvontaorganisaatiot sen todentamiseksi, että ne
tosiasiallisesti täyttävät tässä asetuksessa säädetyt velvolli
suudet. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten olisi pyrit
tävä tekemään tarkastuksia, jos ne saavat asiaa koskevia
merkityksellisiä tietoja, kuten tietoja kolmansien osapuol
ten perustellusta huolesta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän asetuksen
säännösten rikkomisesta koituu myös toimijoille, kaup
paa käyville ja valvontaorganisaatioille seuraamuksia,
jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kan
sallisissa säännöksissä voidaan säätää, että kun laittomasti
korjatun puutavaran tai sellaisesta puutavarasta valmistet
tujen puutuotteiden sisämarkkinoille saattamista kos
kevan kiellon rikkomisesta on määrätty tehokkaita, oikea
suhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kyseistä puutavaraa
ja puutuotteita ei tarvitse välttämättä hävittää, vaan niitä
voidaan sen sijaan käyttää tai ne voidaan loppukäsitellä
julkisen edun mukaisesti.

(28)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi seurattava, että toimi
jat tosiasiallisesti täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vel
vollisuutensa. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten
olisi tarvittaessa tehtävä suunnitelman mukaisesti virallisia
tarkastuksia, joihin voi sisältyä tarkastuksia toimijoiden
toimitiloissa sekä paikalla tehtyjä tarkastuksia, ja niiden
olisi voitava vaatia toimijoita toteuttamaan korjaavia toi
mia, mikäli ne ovat tarpeen. Lisäksi toimivaltaisten viran
omaisten olisi pyrittävä tekemään tarkastuksia, jos ne
saavat asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja, kuten tietoja
kolmansien osapuolten perustellusta huolesta.

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädök
siä menettelyistä valvontaorganisaatioiden hyväksymiseksi
tai niiden hyväksynnän peruuttamiseksi, täydentävistä asi
aankuuluvista riskinarviointiperusteista, joita voidaan tar
vita tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden lisäksi, sekä
luettelosta, joka koskee puutavaraa ja puutuotteita, joihin
tätä asetusta sovelletaan. On erityisen tärkeää, että komis
sio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuu
lemiset, myös asiantuntijatasolla.

(29)

Komissiolle olisi yhdenmukaisten täytäntöönpanoedelly
tysten varmistamiseksi annettava täytäntöönpanovaltuu
det hyväksyä yksityiskohtaisia määräyksiä toimivaltaisten
viranomaisten tekemien, valvontaorganisaatioita kos
kevien tarkastusten tiheydestä ja luonteesta sekä asianmu
kaisen huolellisuuden järjestelmistä lukuun ottamatta
muita asianmukaisia riskinarviointijärjestelmiä. Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan
mukaan ne yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukai
sesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanoval
lan käyttöä, olisi vahvistettava etukäteen tavallista lainsää
tämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Niin

(21)

(22)

(23)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi pidettävä tarkastuk
sista kirjaa, ja asianmukaiset tiedot olisi asetettava saa
taville
ympäristötiedon
julkisesta
saatavuudesta
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (1) mukaisesti.

(1) EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
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kauan kuin uutta asetusta ei ole annettu, olisi sovellettava
edelleen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpa
novaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä
neuvoston päätöstä 1999/468/EY (1) lukuun ottamatta
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei sovelleta.
(30)

Toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava
kohtuullinen aika valmistautua tämän asetuksen vaa
timusten noudattamiseen.

(31)

Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavut
taa tämän asetuksen tavoitetta, joka on laittoman puun
korjuun ja siihen liittyvän kaupan vastainen toiminta,
vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toi
menpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukai
sesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperi
aatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä
on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,
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c) ”toimijalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
saattaa puutavaraa tai puutuotteita markkinoille;

d) ”kauppaa käyvällä” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka harjoittaa kaupallista toimintaa myymällä tai ostamalla
sisämarkkinoilla sisämarkkinoille jo saatettua puutavaraa tai
puutuotteita;

e) ”puunkorjuumaalla” maata tai aluetta, jossa puutavara tai
puutuotteiden sisältämä puutavara on korjattu;

f) ”laillisesti korjatulla” puunkorjuumaassa sovellettavan lainsää
dännön mukaisesti korjattua puutavaraa;

g) ”laittomasti korjatulla” puunkorjuumaassa sovellettavan lain
säädännön vastaisesti korjattua puutavaraa;

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa ja puutuotteita ensim
mäisen kerran sisämarkkinoille saattavien toimijoiden velvolli
suudet sekä kauppaa käyvien velvollisuudet.
2 artikla
Määritelmät

h) ”sovellettavalla lainsäädännöllä” puunkorjuumaassa voimassa
olevaa lainsäädäntöä, joka kattaa seuraavat asiat:

— puunkorjuuoikeudet laillisesti määritetyillä alueilla,

— korjuuoikeuksia ja puutavaraa koskevat maksut, mukaan
lukien puunkorjuuseen liittyvät maksut,

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ”puutavaralla ja puutuotteilla” liitteessä mainittuja puutavaraa
ja puutuotteita, ei kuitenkaan puutuotteita tai niiden osia,
jotka on valmistettu puutavarasta tai puutuotteista, joiden
elinkaari on päättynyt ja jotka muutoin loppukäsiteltäisiin
jätteenä, sellaisena kuin se on määriteltynä jätteistä
19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 3 artiklan 1 koh
dassa;
b) ”markkinoille saattamisella” myyntimenetelmästä riippumatta
kaikkea puutavaran tai puutuotteiden vastiketta vastaan tai
vastikkeetta tapahtuvaa ensimmäistä toimittamista sisämark
kinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten.
Siihen kuuluu myös toimittaminen kuluttajansuojasta etäso
pimuksissa 20 päivänä toukokuuta 1997 annetussa Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/7/EY (3) mää
ritellyllä etäviestintävälineellä. Sisämarkkinoille jo saatetuista
puutavarasta tai puutuotteista valmistettujen puutuotteiden
toimittaminen sisämarkkinoilla ei ole ”markkinoille saatta
mista”;
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
(3) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.

— puunkorjuu, mukaan lukien ympäristö- ja metsäalan lain
säädäntö, joka kattaa metsien hoidon ja käytön sekä
biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen, kun ne liit
tyvät suoraan puunkorjuuseen,

— kolmansien osapuolten käyttö- ja omistusoikeudet, joihin
puunkorjuu vaikuttaa, ja

— metsäalaan liittyvät kaupankäynti ja tullit.

3 artikla
FLEGT-tai

CITES-luvan
saaneiden
puutuotteiden asema

puutavaran

ja

Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liit
teissä II ja III lueteltuihin puutuotteisiin, jotka ovat peräisin
mainitun asetuksen liitteessä I luetelluista kumppanimaista ja
jotka ovat mainitun asetuksen ja sen täytäntöönpanosäännösten
mukaisia, sisältyvä puutavara katsotaan laillisesti korjatuksi.
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Tätä asetusta sovellettaessa puutavara, joka on asetuksen (EY)
N:o 338/97 liitteessä A, B tai C lueteltua lajia ja mainitun
asetuksen ja sen täytäntöönpanosäännösten mukaista, katsotaan
laillisesti korjatuksi.

4 artikla

L 295/27

— kuvaus, myös tuotenimi ja tuotetyyppi, sekä puulajin
yleisnimi ja tarvittaessa sen täydellinen tieteellinen nimi,
— puunkorjuumaa ja tapauskohtaisesti:
i) maan sisäinen alue, jolla puutavara on korjattu; ja

Toimijoiden velvollisuudet
1.
Laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta
valmistettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on kiel
letty.

2.
Toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta
(”due diligence”) saattaessaan puutavaraa ja puutuotteita mark
kinoille. Tätä varten toimijoiden on käytettävä 6 artiklassa tar
koitettua menettelyistä ja toimenpiteistä muodostuvaa järjestel
mää, jäljempänä ”asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä”.

3.
Kunkin toimijan on ylläpidettävä käyttämäänsä asianmu
kaisen huolellisuuden järjestelmää ja arvioitava sitä säännölli
sesti, paitsi jos se käyttää 8 artiklassa tarkoitetun valvontaorga
nisaation perustamaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää.
Olemassa olevia kansallisen lainsäädännön mukaisia valvontajär
jestelmiä tai vapaaehtoisia tämän asetuksen vaatimukset täyttä
viä valvontaketjujärjestelmiä voidaan käyttää asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmän perustana.

5 artikla
Jäljitettävyyttä koskeva velvoite

ii) puunkorjuuta koskeva lupa,
— määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömää
ränä),
— toimijan tavarantoimittajan nimi ja osoite,
— sen kauppaa käyvän nimi ja osoite, jolle puutavara ja
puutuotteet on toimitettu,
— asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee, että kyseinen
puutavara ja kyseiset puutuotteet ovat sovellettavan lain
säädännön mukaisia;
b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija voi analysoida ja arvi
oida sitä riskiä, että laittomasti korjattua puutavaraa tai sel
laisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita saatetaan
markkinoille.
Menettelyissä on otettava huomioon a alakohdassa tarkoite
tut tiedot ja muun muassa seuraavat asiaankuuluvat riskinar
viointiperusteet:

Kauppaa käyvien on voitava yksilöidä koko toimitusketjussa:

a) toimijat tai kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet puutava
raa tai puutuotteita; ja

— sovellettavan lainsäädännön noudattamista koskeva var
mistus, joka voi sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita
kolmannen osapuolen järjestelmiä, joilla tarkastetaan, että
sovellettavaa lainsäädäntöä noudatetaan,
— tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyys,

b) tarvittaessa ne kauppaa käyvät, joille ne ovat toimittaneet
puutavaraa ja puutuotteita.

Kauppaa käyvien on säilytettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoi
tetut tiedot vähintään viiden vuoden ajan ja annettava ne toi
mivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä.

6 artikla
Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmät
1.
Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmän on sisällettävä seuraavat osatekijät:

a) toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdollistetaan seuraavien
tietojen saanti toimijan markkinoille saattamasta puutava
rasta tai puutuotteista:

— laittoman puunkorjuun tai laittomien käytäntöjen levin
neisyys puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä alueella,
josta puutavara on korjattu, sekä aseellisen konfliktin
levinneisyyden harkinta,
— puutavaran tuontia tai vientiä koskevat YK:n turvallisuus
neuvoston tai Euroopan unionin neuvoston määräämät
seuraamukset,
— puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun mutkikkuus;
c) riskinvähentämismenettelyt, jotka sisältävät riittävät ja oikea
suhteiset toimenpiteet ja menettelyt riskin tosiasialliseksi vä
hentämiseksi ja joissa voidaan myös edellyttää lisää tietoja tai
asiakirjoja ja/tai kolmannen osapuolen toteuttamaa tarkas
tusta, paitsi jos b alakohdassa tarkoitetuissa riskinarviointi
menettelyissä havaittu riski on vähäinen.
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2.
Edellä olevan 1 kohdan yhdenmukaisen täytäntöönpanon
varmistamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt, paitsi siltä
osin kuin kyse on tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan toi
sessa virkkeessä tarkoitetuista täydentävistä asiaankuuluvista ris
kinarviointiperusteista, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä säännöt on hy
väksyttävä viimeistään 3 päivänä kesäkuuta 2012.

3.
Kun otetaan huomioon markkinakehitys ja tämän asetuk
sen täytäntöönpanosta saatavat kokemukset, erityisesti
13 artiklassa tarkoitetusta tietojen vaihdosta ja 20 artiklan 3
kohdassa tarkoitetuista kertomuksista välittyviltä osin, komissio
voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti antaa delegoituja säädöksiä sellaisten
täydentävien asiaankuuluvien riskinarviointiperusteiden osalta,
joita voidaan tarvita tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan toi
sessa virkkeessä tarkoitettujen lisäksi, pyrkien näin varmis
tamaan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän tehokkuuden.

12.11.2010

b) tarkistaa, että kyseiset toimijat käyttävät sen asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmää oikein;

c) toteuttaa asianmukaisia toimia tapauksissa, joissa toimija ei
käytä sen asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää oikein,
ja ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille, jos toimija käyttää
järjestelmää merkittävästi tai toistuvasti väärin.

2.
Organisaatio voi hakea valvontaorganisaation asemaa, jos
se täyttää seuraavat vaatimukset:

a) se on oikeushenkilö ja laillisesti sijoittautunut unioniin;

Tässä kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelle
taan 15, 16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

b) sillä on asianmukainen asiantuntemus ja valmiudet hoitaa 1
kohdassa tarkoitettuja tehtäviä; ja

7 artikla

c) se varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että eturistiriitoja ei ole.

Toimivaltaiset viranomaiset
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimi
valtainen viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen so
veltamisesta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten toimival
taisten viranomaisten nimet ja osoitteet viimeistään 3 päivänä
kesäkuuta 2011. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kai
kista toimivaltaisten viranomaisten nimien tai osoitteiden muu
toksista.

2.
Komissio julkaisee toimivaltaisten viranomaisten luettelon
muun muassa internetissä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan
tasalle.

8 artikla
Valvontaorganisaatiot
1.

3.
Komissio hyväksyy asianomaista jäsenvaltiota tai asian
omaisia jäsenvaltioita kuultuaan edellä 2 kohdassa esitetyt vaa
timukset täyttävän hakijan valvontaorganisaatioksi.

Komissio välittää päätöksen valvontaorganisaation hyväksymi
sestä kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4.
Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisin väliajoin
tarkastettava, että niiden lainkäyttöalueella toimivat valvontaor
ganisaatiot hoitavat 1 kohdassa säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja
täyttävät 2 kohdassa asetetut vaatimukset. Tarkastuksia voidaan
myös tehdä, kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on
saanut asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja, kuten tietoja kol
mansien osapuolten perustellusta huolesta, tai kun se on havain
nut, että toimijat soveltavat valvontaorganisaation perustamaa
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää puutteellisesti. Tar
kastuksia koskeva kertomus asetetaan saataville direktiivin
2003/4/EY mukaisesti.

Valvontaorganisaatio:

a) pitää yllä ja arvioi säännöllisesti 6 artiklan mukaista asian
mukaisen huolellisuuden järjestelmää ja myöntää toimijoille
oikeuden käyttää sitä;

5.
Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että valvontaorga
nisaatio joko ei enää hoida 1 kohdassa säädettyjä tehtäviä tai ei
enää täytä 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia, sen on viipymättä
ilmoitettava asiasta komissiolle.
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6.
Komissio peruuttaa valvontaorganisaation hyväksynnän,
jos se on todennut etenkin 5 kohdan nojalla annettujen tietojen
perusteella, että valvontaorganisaatio ei enää hoida 1 kohdassa
säädettyjä tehtäviä tai täytä 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia.
Ennen valvontaorganisaation hyväksynnän peruuttamista komis
sio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille.

Komissio välittää päätöksen valvontaorganisaation hyväksynnän
peruuttamisesta kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille.

7.
Valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväk
synnän peruuttamista koskevien menettelysääntöjen täydentämi
seksi ja, jos saadut kokemukset sitä edellyttävät, niiden muutta
miseksi, komissio voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti antaa delegoituja säädöksiä
varmistaen samalla, että hyväksyminen ja hyväksynnän peruut
taminen suoritetaan oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelle
taan 15, 16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä. Nämä
säädökset on annettava viimeistään 3 päivänä maaliskuuta
2012.

8.
Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheyttä ja
luonnetta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat tarpeen
valvontaorganisaatioiden tehokkaan seurannan kannalta ja ky
seisen kohdan yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistami
seksi, hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntely
menettelyä noudattaen. Nämä säännöt on hyväksyttävä viimeis
tään 3 päivänä kesäkuuta 2012.

9 artikla
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suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä,
kun toimivaltaisella viranomaisella on asiaa koskevia merkityk
sellisiä tietoja siitä, noudattaako toimija tätä asetusta, mukaan
lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osapuolten ilmaise
miin perusteltuihin huoliin.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin voi sisältyä
muun muassa seuraavaa:

a) asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän tutkiminen, ris
kien arviointi- ja vähentämismenettelyt mukaan lukien;

b) asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän ja menettelyjen
asianmukaisen toiminnan osoittavien asiakirjojen ja rekis
terien tutkiminen;

c) satunnaistarkastukset, mukaan lukien paikalla tehtävät tar
kastukset.

4.
Toimijoiden on annettava kaikki mahdollinen apu, jolla
helpotetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tekemistä,
etenkin järjestämällä pääsy toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat
tai rekisterit.

5.
Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten perusteella to
detaan puutteita, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ilmoi
tuksen korjaavista toimenpiteistä, jotka toimijan on toteutettava,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. Ha
vaittujen puutteiden luonteen perusteella jäsenvaltiot voivat
myös toteuttaa välittömiä väliaikaisia toimia, joita ovat esimer
kiksi:

a) puutavaran ja puutuotteiden takavarikointi;

Valvontaorganisaatioiden luettelo
Komissio julkaisee valvontaorganisaatioiden luettelon Euroopan
unionin virallisen lehden C-sarjassa sekä omilla verkkosivuillaan.
Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.

b) puutavaran ja puutuotteiden markkinointikielto.

11 artikla
Tiedot tarkastuksista
10 artikla
Toimijoita koskevat tarkastukset
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia sen
toteamiseksi, noudattavatko toimijat 4 ja 6 artiklassa asetettuja
vaatimuksia.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset tehdään riskipe
rusteista lähestymistapaa soveltaen ja kausittain tarkistetun

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista ja ilmoitet
tava erityisesti tarkastusten luonne ja tulokset, ja niiden on
pidettävä kirjaa myös mahdollisista 10 artiklan 5 kohdan nojalla
annetuista korjaavia toimenpiteitä koskevista ilmoituksista. Ku
takin tarkastusta koskevat tiedot on säilytettävä vähintään viisi
vuotta.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.
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12 artikla

15 artikla

Yhteistyö

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tois
tensa kanssa sekä kolmansien maiden hallintoviranomaisten ja
komission kanssa tämän asetuksen noudattamisen varmistami
seksi.

1.
Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 3 kohdassa,
8 artiklan 7 kohdassa ja 14 artiklassa tarkoitettuja delegoituja
säädöksiä seitsemän vuoden ajan 2 päivästä joulukuuta 2010
lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kerto
muksen viimeistään kolme kuukautta ennen kuin kolmen vuo
den kausi tämän asetuksen soveltamispäivästä päättyy. Säädös
vallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa
16 artiklan mukaisesti.

2.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja mui
den jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä komis
sion kanssa 8 artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuissa tarkastuksissa todetuista vakavista puutteista ja
19 artiklan mukaisesti määrätyistä seuraamuksista.

13 artikla

2.
Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen,
se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle.

Tekninen apu, opastus ja tietojen vaihto
1.
Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti komission avustamina
antaa teknistä ja muuta apua ja ohjausta toimijoille ottaen huo
mioon pienten ja keskisuurten yritysten tilanne, jotta voidaan
helpottaa tämän asetuksen vaatimusten täyttämistä erityisesti
6 artiklan mukaisen asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän
osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimijoiden velvolli
suutta noudattaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.
Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti komission avustamina
helpottaa laitonta puunkorjuuta koskevien merkityksellisten tie
tojen vaihtamista ja levittämistä erityisesti auttaakseen toimijoita
arvioimaan 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista riskiä, ja
ne voivat helpottaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin
parhaisiin käytänteisiin liittyvien merkityksellisten tietojen vaih
tamista ja levittämistä.

3.
Apua annetaan niin, että vältetään toimivaltaisten viran
omaisten vastuun väheneminen ja säilytetään niiden riippumat
tomuus tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

14 artikla
Liitteen muutokset
Jotta otettaisiin yhtäältä huomioon tämän asetuksen täytäntöön
panosta saatavat kokemukset, erityisesti 20 artiklan 3 ja 4 koh
dassa tarkoitetuista kertomuksista ja 13 artiklassa tarkoitetusta
tietojenvaihdosta välittyviltä osin, sekä toisaalta puutavaran ja
puutuotteiden teknisissä ominaisuuksissa, niiden loppukäyttäjien
suhteen ja tuotantoprosesseissa tapahtunut kehitys, komissio voi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan
mukaisesti antaa delegoituja säädöksiä muuttamalla ja täydentä
mällä liitteessä olevaa puutavaran ja puutuotteiden luetteloa.
Tällaisilla säädöksillä ei saa aiheuttaa toimijoille suhteetonta ra
sitetta.

Tässä artiklassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelle
taan 15, 16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

3.
Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä
sovelletaan 16 ja 17 artiklassa säädettyjä ehtoja.

16 artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
1.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 7 kohdassa ja
14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.
Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääk
seen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan ku
luessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa sa
malla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen
koskee, ja mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.

3.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädös
vallan siirron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin
myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiem
min annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se jul
kaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

17 artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen
1.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoi
tua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta
määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan
umpeutuessa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Eu
roopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mai
nittuna päivänä.
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Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa
lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päät
tymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.
3.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoi
tua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.
18 artikla
Komitea
1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2173/2005
11 artiklan nojalla perustettu metsälainsäädännön noudatta
mista, metsähallintoa ja puukauppaa käsittelevä komitea
(FLEGT-komitea).
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun pää
töksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi mää
räajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
19 artikla
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20 artikla
Kertomukset
1.
Jäsenvaltioiden on 3 päivästä maaliskuuta 2013 alkaen
annettava komissiolle joka toinen vuosi 30 päivään huhtikuuta
mennessä kertomus tämän asetuksen soveltamisesta kahden
edellisen vuoden aikana.

2.
Näiden kertomusten perusteella komissio laatii joka toinen
vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavan kerto
muksen. Kertomusta valmistellessaan komissio ottaa huomioon
edistyksen asetuksen (EY) N:o 2173/2005 mukaisten vapaa
ehtoisten FLEGT-kumppanuussopimusten loppuunsaattamisessa
ja toiminnassa sekä sen, miten ne ovat vaikuttaneet laittomasti
korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen
puutuotteiden määrän minimointiin sisämarkkinoilla.

3.
Komissio arvioi viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2015 ja
sen jälkeen joka kuudes vuosi tämän asetuksen soveltamista
koskevien kertomusten ja siitä saatujen kokemusten perusteella
uudelleen tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, mukaan
lukien sen toiminta ja tehokkuus laittomasti korjatun puutava
ran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden
markkinoille saattamisen estämiseksi. Se käsittelee erityisesti pie
niin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia seurauk
sia ja tuotteiden määrittelyä. Kertomuksiin liitetään tarvittaessa
asiaankuuluvia säädösehdotuksia.

Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten
rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista ja toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan
täytäntöön.
2.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja va
roittavia, ja niihin voivat kuulua muun muassa:
a) sakot, jotka ovat oikeassa suhteessa ympäristövahinkoihin,
asianomaisen puutavaran tai puutuotteiden arvoon sekä ve
rojen menetykseen ja taloudelliseen haittaan, jota rikkomuk
sesta on aiheutunut; tällaisten sakkojen taso on laskettava
siten, että niillä tosiasiallisesti estetään vakavaan rikkomiseen
syyllistyneitä saamasta rikkomisen tuottamaa taloudellista
hyötyä, tämän kuitenkaan rajoittamatta laillista ammatin har
joittamisen oikeutta, ja vakavan rikkomisen toistuessa tällai
sia sakkoja on korotettava asteittain;

4.
Ensimmäiseen 3 kohdassa tarkoitetuista kertomuksista si
sällytetään arvio yhdistetyn nimikkeistön 49 luvussa lueteltuja
tuotteita koskevasta unionin senhetkisestä talous- ja kauppati
lanteesta, ja siinä otetaan erityisesti huomioon asianomaisten
alojen kilpailukyky, jotta voitaisiin harkita näiden tuotteiden
mahdollista sisällyttämistä tämän asetuksen liitteessä olevaan
puutavaran ja puutuotteiden luetteloon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisälly
tetään myös arvio 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laittomasti
korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen
puutuotteiden markkinoille saattamista koskevan kiellon sekä
6 artiklassa tarkoitettujen asianmukaisen huolellisuuden järjes
telmien tehokkuudesta.

21 artikla
b) asianomaisen puutavaran ja asianomaisten puutuotteiden ta
kavarikointi;
c) kaupallisen toiminnan harjoittamista koskevan luvan välitön
peruuttaminen.
3.
Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle
tiedoksi sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin vaikuttavista
myöhemmistä muutoksista.

Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2013 lähtien. Asetuksen
6 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa sekä 8 artiklan 7 ja 8
kohtaa sovelletaan kuitenkin 2 päivästä joulukuuta 2010 läh
tien.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä lokakuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BUZEK

O. CHASTEL
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LIITE
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat puutavara ja puutuotteet neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1)
liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä olevan luokittelun mukaisesti
— 4401 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja
hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

— 4403 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

— 4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

— 4407 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai
päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

— 4408 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista
kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu,
saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

— 4409 Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta
koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin, helmipontattu, tehty muoto
listoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päästään jatkettu

— 4410 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja ”oriented strand board” -levy sekä niiden kaltaiset
levyt (esimerkiksi ”waferboard”-levyt), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut

— 4411 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella
yhteenpuristettu

— 4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

— 4413 00 00 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

— 4414 00 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset

— 4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat; puiset kuormauslavojen lavakaulukset

(Tähän eivät kuulu pakkausmateriaalit, joita käytetään yksinomaan toisen markkinoille saatetun tuotteen tukemisessa,
suojaamisessa tai kantamisessa.)

— 4416 00 00 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

— 4418 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut
(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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— Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita ja
keräystuotteita (jätetuotteita)
— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 ja 9403 90 30 Puuhuonekalut
— 9406 00 20 Tehdasvalmisteiset rakennukset
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