
Ympäristö

Linkkejä

EU:n puutavara-asetuksen teksti: 
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:32010R0995:FI:NOT

Yhteenveto puutavara-asetuksesta: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products 

Puutavara-asetusta koskeva tulkintaohje 
(englanniksi): 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

EU:n puutavara-asetuksen 
verkkosivu:
http://ec.europa.eu/eutr2013

Oletko mukana 
puukaupassa?

http://ec.europa.eu/eutr2013

Oletko kuullut? EU:n puutavara-
asetusta aletaan soveltaa 
3. maaliskuuta 2013. Sen tarkoitus 
on estää laittomasti korjatun puun 
saattaminen Euroopan unionin 
markkinoille.

KopKop
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UUsi EU:n 
pUUtavara-asEtUs
EU:n puutavara-asetuksen nojalla laittomasti korjatun 
puutavaran ja tällaisesta puutavarasta valmistettujen 
tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille on kielletty. 
Asetusta sovelletaan puuhun ja puutuotteisiin, joita 
saatetaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille.

Miksi tarvitsemme uutta lainsäädäntöä?
EU haluaa estää laittoman puunkorjuun sen alkulähteellä: 

puunkorjuun vastoin sen maan lakeja ja asetuksia, jossa korjuu 
tapahtuu.

Miksi laiton puunkorjuu on ongelma?
Ympäristö
Se liittyy metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja 

biologisen monimuotoisuuden häviämiseen.

talous
Se johtaa tulonmenetyksiin ja vahingoittaa 
laillisten toimijoiden liiketoimintaa.

 

Yhteiskunta
Se liitetään maata ja luonnonvaroja koskeviin 

konflikteihin sekä paikallisyhteisöjen alistamiseen.

Entä FLEGT- ja CITES-luvat?
Jos puutavaralla tai puutuotteilla, joiden kaupassa olet mukana, 

on voimassa oleva FLEGT- tai CITES-lupa, ne vastaavat jo 

asetuksen vaatimuksia.  

Mitä tuotteita asetus koskee?
Lainsäädäntöä sovelletaan laajalti puutavaraan ja puutuotteisiin, 

jotka on joko tuotettu EU:ssa tai tuotu sinne muualta. Se ei 

kuitenkaan koske kaikkea puutavaraa ja puutuotteita. 

Kattava lista säädöksen piiriin kuuluvista tuotteista esitetään EU:n 

puutavara-asetuksen liitteessä. 

Mitä tuotteita asetus ei koske? 
Huomaa, että alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä.

 ■ Kierrätetyt tuotteet
 ■ Painettu paperi, kuten kirjat, aikakauslehdet ja sanomalehdet
 ■ Pakkausmateriaalit, jotka sisältävät tavaraa ja joita 

käytetään yksinomaan toisen tuotteen tukemisessa, 

suojaamisessa tai kantamisessa 
 ■ Jotkin bambu- ja rottinkituotteet
 ■ Muut tuotteet, jotka eivät sisälly liitteeseen* 

Miten säädöksen täytäntöönpanoa valvotaan?
Asetus on sitova kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Oman maasi 

lainsäätäjä säätää seuraamuksia sen varmistamiseksi, että 

asetusta noudatetaan. Jokaisessa maassa on toimivaltainen 
viranomainen, joka koordinoi asetuksen täytäntöönpanoa. 

EU:n puutavara-asetus ei ole rajoja koskeva toimenpide; 

tuontitavaroita ei tarkasteta rajalla.

Keneen asetus vaikuttaa? 
Asetuksessa jaetaan puutavara- ja puutuotekaupassa mukana 

olevat kahteen ryhmään: toimijoihin ja kauppaa käyviin.

toimijat KaUppaa KäYvät

Saatat puutavaraa tai 
puutuotteita ensimmäistä kertaa 
EU:n markkinoille.

Myyt tai ostat – kaupallisiin 
tarkoituksiin – sisämarkkinoille 
jo saatettua puutavaraa tai 
puutuotteita.

Vastuusi Vastuusi

Sinun on noudatettava 
asianmukaista huolellisuutta 
saattaessasi puuta EU:n 
markkinoille. On sinun tehtäväsi 
minimoida se riski, että puu on 
peräisin laittomasta lähteestä 
tai tuote on tehty laittomasti 
korjatusta puusta. Tämä 
tarkoittaa, että sinun on otettava 
käyttöön riskinhallintajärjestelmä, 
jota kutsutaan asianmukaisen 
huolellisuuden järjestelmäksi. 
Sen perustana ovat
• tiedottaminen 
• riskien arviointi 
• riskien vähentäminen 

Sinun on säilytettävä tiedot 
tavarantoimittajistasi ja 
asiakkaistasi, jotta käsittelemäsi 
puu voidaan jäljittää 
mahdollisimman helposti.

Miten toimijat noudattavat asianmukaista 
huolellisuutta?
Toimijana voit kehittää oman asianmukaisen huolellisuuden 

järjestelmäsi tai käyttää valvontaorganisaation kehittämää 

järjestelmää. Etsi sinua lähellä oleva valvontaorganisaatio 

verkkosivultamme. (*)  Maahantuojien on tutustuttava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I esitettyyn yhdistettyyn 
nimikkeistöön selvittääkseen, kuuluuko tuote asetuksen soveltamisalaan.




