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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)

1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa vahvistetaan puutavaraa ja puutuotteita ensimmäisen
kerran sisämarkkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet sekä kaup
paa käyvien velvollisuudet.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ”puutavaralla ja puutuotteilla” liitteessä mainittuja puutavaraa ja puu
tuotteita, ei kuitenkaan puutuotteita tai niiden osia, jotka on valmis
tettu puutavarasta tai puutuotteista, joiden elinkaari on päättynyt ja
jotka muutoin loppukäsiteltäisiin jätteenä, sellaisena kuin se on mää
riteltynä jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (1) 3 artiklan 1
kohdassa;

b) ”markkinoille saattamisella” myyntimenetelmästä riippumatta kaik
kea puutavaran tai puutuotteiden vastiketta vastaan tai vastikkeetta
tapahtuvaa ensimmäistä toimittamista sisämarkkinoille liiketoiminnan
yhteydessä jakelua tai käyttöä varten. Siihen kuuluu myös toimitta
minen kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä toukokuuta
1997 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
97/7/EY (2) määritellyllä etäviestintävälineellä. Sisämarkkinoille jo
saatetuista puutavarasta tai puutuotteista valmistettujen puutuotteiden
toimittaminen sisämarkkinoilla ei ole ”markkinoille saattamista”;

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 sisämarkki
noilla sisämarkkinoille jo saatettua puutavaraa tai puutuotteita;

e) ”puunkorjuumaalla” maata tai aluetta, jossa puutavara tai puutuottei
den sisältämä puutavara on korjattu;
(1) EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.
(2) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
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f) ”laillisesti korjatulla” puunkorjuumaassa sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti korjattua puutavaraa;

g) ”laittomasti korjatulla” puunkorjuumaassa sovellettavan lainsäädän
nön vastaisesti korjattua puutavaraa;

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,

— puunkorjuu, mukaan lukien ympäristö- ja metsäalan lainsäädäntö,
joka kattaa metsien hoidon ja käytön sekä biologisen monimuo
toisuuden säilyttämisen, kun ne liittyvät suoraan puunkorjuuseen,

— kolmansien osapuolten käyttö- ja omistusoikeudet, joihin puun
korjuu vaikuttaa, ja

— metsäalaan liittyvät kaupankäynti ja tullit.

3 artikla
FLEGT-tai CITES-luvan saaneiden puutavaran ja puutuotteiden
asema
Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 2173/2005 liitteissä 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.

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
Toimijoiden velvollisuudet
1.
Laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmis
tettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty.

2.
Toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta (”due
diligence”) saattaessaan puutavaraa ja puutuotteita markkinoille. Tätä
varten toimijoiden on käytettävä 6 artiklassa tarkoitettua menettelyistä
ja toimenpiteistä muodostuvaa järjestelmää, jäljempänä ”asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmä”.
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3.
Kunkin toimijan on ylläpidettävä käyttämäänsä asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmää ja arvioitava sitä säännöllisesti, paitsi jos
se käyttää 8 artiklassa tarkoitetun valvontaorganisaation perustamaa asi
anmukaisen huolellisuuden järjestelmää. Olemassa olevia kansallisen
lainsäädännön mukaisia valvontajärjestelmiä tai vapaaehtoisia tämän
asetuksen vaatimukset täyttäviä valvontaketjujärjestelmiä voidaan käyt
tää asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän perustana.

5 artikla
Jäljitettävyyttä koskeva velvoite
Kauppaa käyvien on voitava yksilöidä koko toimitusketjussa:
a) toimijat tai kauppaa käyvät, jotka ovat toimittaneet puutavaraa tai
puutuotteita; ja
b) tarvittaessa ne kauppaa käyvät, joille ne ovat toimittaneet puutavaraa
ja puutuotteita.
Kauppaa käyvien on säilytettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut
tiedot vähintään viiden vuoden ajan ja annettava ne toimivaltaisille vi
ranomaisille näiden pyynnöstä.

6 artikla
Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmät
1.
Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asianmukaisen huolelli
suuden järjestelmän on sisällettävä seuraavat osatekijät:
a) toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdollistetaan seuraavien tietojen
saanti toimijan markkinoille saattamasta puutavarasta tai puutuotteis
ta:
— 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
ii) puunkorjuuta koskeva lupa,
— määrä (ilmaistuna tilavuutena, painona tai yksikkömääränä),
— 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 lainsäädännön mukai
sia;
b) riskinarviointimenettelyt, joilla toimija voi analysoida ja arvioida sitä
riskiä, että laittomasti korjattua puutavaraa tai sellaisesta puutavarasta
valmistettuja puutuotteita saatetaan markkinoille.
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Menettelyissä on otettava huomioon a alakohdassa tarkoitetut tiedot
ja muun muassa seuraavat asiaankuuluvat riskinarviointiperusteet:
— sovellettavan lainsäädännön noudattamista koskeva varmistus,
joka voi sisältää sertifiointijärjestelmän tai muita kolmannen osa
puolen järjestelmiä, joilla tarkastetaan, että sovellettavaa lainsää
däntöä noudatetaan,
— tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyys,
— laittoman puunkorjuun tai laittomien käytäntöjen levinneisyys
puunkorjuumaassa ja/tai maan sisäisellä alueella, josta puutavara
on korjattu, sekä aseellisen konfliktin levinneisyyden harkinta,
— puutavaran tuontia tai vientiä koskevat YK:n turvallisuusneuvos
ton tai Euroopan unionin neuvoston määräämät seuraamukset,
— puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun mutkikkuus;
c) riskinvähentämismenettelyt, jotka sisältävät riittävät ja oikeasuhteiset
toimenpiteet ja menettelyt riskin tosiasialliseksi vähentämiseksi ja
joissa voidaan myös edellyttää lisää tietoja tai asiakirjoja ja/tai kol
mannen osapuolen toteuttamaa tarkastusta, paitsi jos b alakohdassa
tarkoitetuissa riskinarviointimenettelyissä havaittu riski on vähäinen.
2.
Edellä olevan 1 kohdan yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmis
tamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt, paitsi siltä osin kuin kyse
on tämän artiklan 1 kohdan b alakohdan toisessa virkkeessä tarkoite
tuista täydentävistä asiaankuuluvista riskinarviointiperusteista, hyväksy
tään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Nämä säännöt on hyväksyttävä viimeistään 3 päivänä kesäkuuta 2012.
3.
Kun otetaan huomioon markkinakehitys ja tämän asetuksen täy
täntöönpanosta saatavat kokemukset, erityisesti 13 artiklassa tarkoite
tusta tietojen vaihdosta ja 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista kerto
muksista 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 toisessa virk
keessä tarkoitettujen lisäksi, pyrkien näin varmistamaan asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmän tehokkuuden.
Tässä kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15,
16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

7 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen
viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen soveltamisesta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten toimivaltaisten vi
ranomaisten nimet ja osoitteet viimeistään 3 päivänä kesäkuuta 2011.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimivaltaisten vi
ranomaisten nimien tai osoitteiden muutoksista.
2.
Komissio julkaisee toimivaltaisten viranomaisten luettelon muun
muassa internetissä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.
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8 artikla
Valvontaorganisaatiot
1.

Valvontaorganisaatio:

a) pitää yllä ja arvioi säännöllisesti 6 artiklan mukaista asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmää ja myöntää toimijoille oikeuden käyttää
sitä;
b) tarkistaa, että kyseiset toimijat käyttävät sen asianmukaisen huolelli
suuden järjestelmää oikein;
c) toteuttaa asianmukaisia toimia tapauksissa, joissa toimija ei käytä sen
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää oikein, ja ilmoittaa toimi
valtaisille viranomaisille, jos toimija käyttää järjestelmää merkittä
västi tai toistuvasti väärin.
2.
Organisaatio voi hakea valvontaorganisaation asemaa, jos se täyt
tää seuraavat vaatimukset:
a) se on oikeushenkilö ja laillisesti sijoittautunut unioniin;
b) sillä on asianmukainen asiantuntemus ja valmiudet hoitaa 1 kohdassa
tarkoitettuja tehtäviä; ja
c) se varmistaa tehtäviään hoitaessaan, että eturistiriitoja ei ole.
3.
Komissio hyväksyy asianomaista jäsenvaltiota tai asianomaisia jä
senvaltioita kuultuaan edellä 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttävän
hakijan valvontaorganisaatioksi.
Komissio välittää päätöksen valvontaorganisaation hyväksymisestä kaik
kien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
4.
Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisin väliajoin tarkastetta
va, että niiden lainkäyttöalueella toimivat valvontaorganisaatiot hoitavat
1 kohdassa säädettyjä tehtäviä jatkuvasti ja täyttävät 2 kohdassa asetetut
vaatimukset. Tarkastuksia voidaan myös tehdä, kun jäsenvaltion toimi
valtainen viranomainen on saanut asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja,
kuten tietoja kolmansien osapuolten perustellusta huolesta, tai kun se on
havainnut, että toimijat soveltavat valvontaorganisaation perustamaa asi
anmukaisen huolellisuuden järjestelmää puutteellisesti. Tarkastuksia kos
keva kertomus asetetaan saataville direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.
5.
Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että valvontaorganisaatio
joko ei enää hoida 1 kohdassa säädettyjä tehtäviä tai ei enää täytä 2
kohdassa asetettuja vaatimuksia, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta
komissiolle.
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 komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jä
senvaltioille.
Komissio välittää päätöksen valvontaorganisaation hyväksynnän peruut
tamisesta kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
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7.
Valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän
peruuttamista koskevien menettelysääntöjen täydentämiseksi ja, jos saa
dut kokemukset sitä edellyttävät, niiden muuttamiseksi, komissio voi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukai
sesti antaa delegoituja säädöksiä varmistaen samalla, että hyväksyminen
ja hyväksynnän peruuttaminen suoritetaan oikeudenmukaisesti ja avoi
mesti.
Tässä kohdassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15,
16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä. Nämä säädökset on annet
tava viimeistään 3 päivänä maaliskuuta 2012.
8.
Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheyttä ja luonnetta
koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat tarpeen valvontaorgani
saatioiden tehokkaan seurannan kannalta ja kyseisen kohdan yhdenmu
kaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, hyväksytään 18 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä säännöt on hy
väksyttävä viimeistään 3 päivänä kesäkuuta 2012.

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

10 artikla
Toimijoita koskevat tarkastukset
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia sen toteami
seksi, noudattavatko toimijat 4 ja 6 artiklassa asetettuja vaatimuksia.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset tehdään riskiperusteista
lähestymistapaa soveltaen ja kausittain tarkistetun suunnitelman mukai
sesti. Lisäksi tarkastuksia voidaan tehdä, kun toimivaltaisella viranomai
sella on asiaa koskevia merkityksellisiä tietoja siitä, noudattaako toimija
tätä asetusta, mukaan lukien tiedot, jotka perustuvat kolmansien osa
puolten ilmaisemiin perusteltuihin huoliin.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin voi sisältyä muun
muassa seuraavaa:
a) asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän tutkiminen, riskien arvi
ointi- ja vähentämismenettelyt mukaan lukien;
b) asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän ja menettelyjen asianmu
kaisen toiminnan osoittavien asiakirjojen ja rekisterien tutkiminen;
c) satunnaistarkastukset, mukaan lukien paikalla tehtävät tarkastukset.
4.
Toimijoiden on annettava kaikki mahdollinen apu, jolla helpote
taan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tekemistä, etenkin järjes
tämällä pääsy toimitiloihin ja esittämällä asiakirjat tai rekisterit.
5.
Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten perusteella todetaan
puutteita, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa ilmoituksen korjaa
vista toimenpiteistä, jotka toimijan on toteutettava, sanotun kuitenkaan
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rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. Havaittujen puutteiden luonteen
perusteella jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa välittömiä väliaikaisia toi
mia, joita ovat esimerkiksi:
a) puutavaran ja puutuotteiden takavarikointi;
b) puutavaran ja puutuotteiden markkinointikielto.

11 artikla
Tiedot tarkastuksista
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä kirjaa 10 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista ja ilmoitettava erityisesti tarkastus
ten luonne ja tulokset, ja niiden on pidettävä kirjaa myös mahdollisista
10 artiklan 5 kohdan nojalla annetuista korjaavia toimenpiteitä kos
kevista ilmoituksista. Kutakin tarkastusta koskevat tiedot on säilytettävä
vähintään viisi vuotta.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville direk
tiivin 2003/4/EY mukaisesti.

12 artikla
Yhteistyö
1.
Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa
kanssa sekä kolmansien maiden hallintoviranomaisten ja komission
kanssa tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja muiden jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä komission kanssa 8 artiklan
4 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa tode
tuista vakavista puutteista ja 19 artiklan mukaisesti määrätyistä seur
aamuksista.

13 artikla
Tekninen apu, opastus ja tietojen vaihto
1.
Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti komission avustamina antaa
teknistä ja muuta apua ja ohjausta toimijoille ottaen huomioon pienten
ja keskisuurten yritysten tilanne, jotta voidaan helpottaa tämän asetuksen
vaatimusten täyttämistä erityisesti 6 artiklan mukaisen asianmukaisen
huolellisuuden järjestelmän osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toi
mijoiden velvollisuutta noudattaa asianmukaisen huolellisuuden järjes
telmää 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2.
Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti komission avustamina helpot
taa laitonta puunkorjuuta koskevien merkityksellisten tietojen vaihta
mista ja levittämistä erityisesti auttaakseen toimijoita arvioimaan 6 artik
lan 1 kohdan b alakohdan mukaista riskiä, ja ne voivat helpottaa tämän
asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin parhaisiin käytänteisiin liittyvien
merkityksellisten tietojen vaihtamista ja levittämistä.
3.
Apua annetaan niin, että vältetään toimivaltaisten viranomaisten
vastuun väheneminen ja säilytetään niiden riippumattomuus tämän ase
tuksen täytäntöönpanossa.
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14 artikla
Liitteen muutokset
Jotta otettaisiin yhtäältä huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta
saatavat kokemukset, erityisesti 20 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista
kertomuksista ja 13 artiklassa tarkoitetusta tietojenvaihdosta välittyviltä
osin, sekä toisaalta puutavaran ja puutuotteiden teknisissä ominaisuuk
sissa, niiden loppukäyttäjien suhteen ja tuotantoprosesseissa tapahtunut
kehitys, komissio voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti antaa delegoituja säädöksiä muuttamalla ja täy
dentämällä liitteessä olevaa puutavaran ja puutuotteiden luetteloa. Täl
laisilla säädöksillä ei saa aiheuttaa toimijoille suhteetonta rasitetta.
Tässä artiklassa tarkoitettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15,
16 ja 17 artiklassa vahvistettuja menettelyjä.

15 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
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 siir
rettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kolme kuukautta
ennen kuin kolmen vuoden kausi tämän asetuksen soveltamispäivästä
päättyy. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpi
tuisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa
16 artiklan mukaisesti.
2.
Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle.
3.
Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovel
letaan 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 päättääkseen, pe
ruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa ennen lopullisen
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen mahdol
liset syyt.
3.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä mainitun säädösvallan siir
ron. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä,
siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoi
tujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin viral
lisessa lehdessä.
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17 artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen
1.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua sää
döstä 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 umpeutu
essa vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa leh
dessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komis
siolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä.
3.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua sää
döstä, 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 noudattamista, metsähallintoa ja
puukauppaa käsittelevä komitea (FLEGT-komitea).
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi
vahvistetaan kolme kuukautta.

19 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikko
misesta määrättävistä seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön.
2.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja
niihin voivat kuulua muun muassa:
a) sakot, jotka ovat oikeassa suhteessa ympäristövahinkoihin, asian
omaisen puutavaran tai puutuotteiden arvoon sekä verojen menetyk
seen ja taloudelliseen haittaan, jota rikkomuksesta on aiheutunut;
tällaisten sakkojen taso on laskettava siten, että niillä tosiasiallisesti
estetään vakavaan rikkomiseen syyllistyneitä saamasta rikkomisen
tuottamaa taloudellista hyötyä, tämän kuitenkaan rajoittamatta lail
lista ammatin harjoittamisen oikeutta, ja vakavan rikkomisen tois
tuessa tällaisia sakkoja on korotettava asteittain;
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b) asianomaisen puutavaran ja asianomaisten puutuotteiden takavari
kointi;

c) kaupallisen toiminnan harjoittamista koskevan luvan välitön peruut
taminen.

3.
Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi
sekä ilmoitettava sille viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä
muutoksista.

20 artikla
▼M1
Täytäntöönpanon seuranta ja tietojen saatavuus
1.
Jäsenvaltioiden on asetettava yleisön ja komission saataville vii
meistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta tiedot tämän asetuksen
soveltamisesta edellisenä kalenterivuotena. Komissio vahvistaa täytän
töönpanosäädöksillä, missä muodossa ja millä menettelyllä jäsenvaltioi
den on asetettava nämä tiedot saataville. Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

2.
Komission yksiköt asettavat 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen pe
rusteella yleisön saataville vuosittain unionin laajuisen yleiskatsauksen,
joka perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Yleiskatsausta val
mistellessaan komission yksiköt ottavat huomioon edistymisen asetuk
sen (EY) N:o 2173/2005 mukaisten vapaaehtoisten FLEGT-kumppa
nuussopimusten tekemisessä ja toiminnassa sekä sen, miten ne ovat
vaikuttaneet laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta
valmistettujen puutuotteiden määrän minimointiin sisämarkkinoilla.

3.
Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 3 päivänä joulukuuta
2021 ja sen jälkeen joka viides vuosi erityisesti 1 kohdassa tarkoitettu
jen tietojen ja tämän asetuksen soveltamisesta saatujen kokemusten pe
rusteella tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, muun muassa lait
tomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen
puutuotteiden markkinoille saattamisen estämisessä. Se käsittelee erityi
sesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia seura
uksia ja tuotteiden määrittelyä. Komissio antaa Euroopan parlamentille
ja neuvostolle kertomuksen uudelleentarkastelun tuloksista ja liittää sii
hen tarvittaessa asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia.

▼B
4.
Ensimmäiseen 3 kohdassa tarkoitetuista kertomuksista sisällytetään
arvio yhdistetyn nimikkeistön 49 luvussa lueteltuja tuotteita koskevasta
unionin senhetkisestä talous- ja kauppatilanteesta, ja siinä otetaan erityi
sesti huomioon asianomaisten alojen kilpailukyky, jotta voitaisiin har
kita näiden tuotteiden mahdollista sisällyttämistä tämän asetuksen liit
teessä olevaan puutavaran ja puutuotteiden luetteloon.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen sisällytetään
myös arvio 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laittomasti korjatun puu
tavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen puutuotteiden markki
noille saattamista koskevan kiellon sekä 6 artiklassa tarkoitettujen asi
anmukaisen huolellisuuden järjestelmien tehokkuudesta.
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21 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2013 lähtien. Asetuksen 6 artik
lan 2 kohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa sekä 8 artiklan 7 ja 8 kohtaa sovel
letaan kuitenkin 2 päivästä joulukuuta 2010 lähtien.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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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 nii
den kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte,
myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpu
ristettu
— 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), yh
deltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu (pontattu,
puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin, helmipontattu, tehty muo
tolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös
höylätty, hiottu tai päästään jatkettu
— 4410 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja ”orien
ted 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 kerros
tettu 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 päällyk
set; 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
— 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

(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).

