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Euroopa Liidus hakkab kehtima 
uus puidumäärus

Alates 3. märtsist 2013 hakkab kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides 
kehtima ELi puidumäärus (EUTR), millega tõkestatakse 
ebaseadusliku puiduga kauplemist. See õigusakt, mis puudutab 
kõiki puiduga kauplejaid, keelab ebaseaduslikult ülestöötatud 
puidu laskmise Euroopa turule lootuses leevendada ebaseadusliku 
metsaraie probleemi, mis omandab kogu maailmas üha suuremaid 
mõõtmeid.

Määruses, mis hõlmab nii imporditud kui ka siseriiklikult toodetud 
puitu ja puittooteid, sätestatakse kauplejatele kord, millega viiakse 
ebaseadusliku puidu kasutamise oht miinimumini. See tähendab, et 
ettevõtjad ehk need, kes puittoote esimesena ELi turule lasevad, 
peavad rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, tehes kõik 
selleks, et puit, millega nad kauplevad, oleks seaduslik. Kauplejad 
ehk need, kes müüvad või ostavad juba turule lastud puitu, peavad 
omakorda säilitama asjakohast teavet, mille abil saab nende poolt 
käideldava puidu teekonda kergesti jälgida. Samas ei ole määrus 
piirikontrollimeede, ning ELi piiril veoseid ei kontrollita.

Hõlmates paljusid tooteid1 – alates paberist ja tselluloosist ning 
lõpetades täispuidu ja põrandamaterjaliga –, esindab EUTR 
Euroopa riikide jätkuvaid püüdlusi ebaseadusliku metsaraie 
probleemi lahendamiseks. Selline teguviis põhjustab tõsist 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnakahju – peale selle, et seda 
seostatakse metsade hävimise ja kliimamuutusega, õõnestab see 
seaduskuulekate ettevõtjate jõupingutusi ja elatusallikaid ning 
võib soodustada konflikte maa ja ressursside üle. Vastava määruse 
jõustamisega saab teie riik mõjutada Euroopa ja muu maailma 
metsandustavasid ning aidata kaasa ebaseadusliku metsaraie 
väljajuurimisele.

1  Määrus ei hõlma muu hulgas ringlussevõetud puitu ja puittooteid ning trüki
seid nagu raamatud, ajakirjad ja ajalehed. EUTRiga hõlmatud toodete täielik 
loetelu on esitatud määruse lisas.

Märkused toimetajale:

1. EUTRi täisteksti, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vas
tu 20. oktoobril 2010 ja mida kohaldatakse kõigis ELi liikmes
riikides alates 3. märtsist 2013, leiate siit: http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:ET:NOT

2. EUTRis mõeldakse ebaseadusliku metsaraie all puidu 
ülestöötamist, mille käigus rikutakse ülestöötamise riigi õigus
norme või eeskirju.

3. Puit või puittooted, millel on kehtiv FLEGTi litsents või CITESi 
luba, vastavad juba määruse nõuetele.

4. Määrus ei kehti isikute suhtes, kes müüvad või ostavad puitu 
või puittooteid omaks tarbeks (mitte ärilistel eesmärkidel).
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