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Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, mis kooskõlastab määruse jõustamist. Liikmesriigid määravad ka
määruse täitmata jätmise puhul kohaldatavate karistuste liigi ja ulatuse.
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Määruse rakendamine

Määrus näeb ette järelevalveorganisatsioonide tunnustamist Euroopa Komisjoni poolt. Need eraõiguslikud organisatsioonid tagavad ELi ettevõtjatele toimivad nõuetekohase hoolsuse süsteemid. Seega võivad
ettevõtjad välja arendada oma süsteemi või kasutada
järelevalveorganisatsiooni loodud süsteemi.

Lisateave

ELi puidumäärus,
mida kohaldatakse
alates 3. märtsist 2013

Lisateavet leiate aadressil:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_
logging.htm.

Ebaseaduslik metsaraie on puidu ülestöötamine, rikkudes puidu ülestöötamisriigi seadusi ja määrusi. Ebaseaduslik metsaraie on ülemaailmne probleem, mis avaldab märkimisväärset negatiivset mõju nii majandusele,
keskkonnale kui ka ühiskonnale.
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Majanduslikus mõttes on ebaseadusliku metsaraie tulemuseks kaotatud tulu ja muud saamata jäänud hüved.
Keskkonnaalaselt on metsaraie seotud metsade hävitamise, kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse
vähenemisega. Ühiskonna tasandil on ebaseaduslik
metsaraie sageli seotud konfliktidega maa ja ressursside
üle, kohalikelt ja põliselanike kogukondadelt võimu äravõtmise ning relvastatud konfliktidega.
Samuti õõnestab ebaseaduslik tegevus vastutustundlike ettevõtjate pingutusi, sest turul pakutakse odavalt
ebaseaduslikku puitu ja sellest saadud tooteid.
Oktoobris 2010 võttis EL vastu uue puidumääruse (1)
ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise
vastu võitlemiseks. See on üks arvukatest meetmetest,
mis on ära toodud 2003. aastast pärinevas metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitlevas ELi tegevuskavas.
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Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Trükitud taaskasutatud paberile, millele on antud ELi
joonestuspaberi ökomärgis
(http://www.ecolabel.eu/).

© Hemera

Printed in Belgium
(1) Määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate
kohustused ((EL) nr 995/2010):
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A295%3ASO
M%3AET%3AHTML.
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ELi puidumäärusest tulenevad peamised
kohustused
Määrusega tõkestatakse ebaseaduslikult ülestöötatud
puidu ja sellest saadud toodetega kauplemist kolme
peamise kohustuse abil:
1) keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja
sellest saadud toodete laskmine ELi turule;
2) ELis kauplevatel ettevõtjatel, kes lasevad puitu esimest korda ELi turule, tuleb rakendada nõuetekohast hoolsust.
Kui puit ja puittooted on turule lastud, võib neid enne
lõpptarbijani jõudmist edasi müüa ja/või muuta. Selleks, et tagada puittoodete jälgitavust, on selles tarneahela osas ettevõtjatel (määruses nimetatakse neid
kauplejateks) kohustus
3) pidada arvestust oma tarnijate ja klientide üle.

Mida tähendab „nõuetekohane hoolsus”?
„Nõuetekohase hoolsuse“ mõiste tähendab, et ettevõtjatel tuleb rakendada riskijuhtimist, et vähendada ohtu
lasta ELi turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu või
tooteid, mis seda sisaldavad.
Nõuetekohase hoolsuse süsteemil on kolm peamist elementi.
• Teave. Ettevõtjal peab olema juurdepääs teabele,
mis kirjeldab puitu ja puittooteid, ülestöötamisriiki,
kogust ja tarnija andmeid, ning teabele siseriiklike
õigusaktide järgimise kohta.
• Ohu hindamine. Ettevõtjal tuleks ülalnimetatud
teabe põhjal ja arvestades määruses sätestatud kriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks
olla ebaseaduslikku puitu.
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• Ohu vähendamine. Kui hindamine näitab, et tarneahelas on ebaseadusliku puidu oht, saab seda ohtu
vähendada, nõudes puidu tarnijalt täiendavat teavet
ja kontrolli.
Euroopa Komisjon töötab nõuetekohase hoolsuse
süsteemi kohta välja üksikasjalikumad eeskirjad 2012.
aasta juuniks.

Milliseid tooteid määrus hõlmab?
Määrus hõlmab mitmesuguseid puidust saadud tooteid, kaasa arvatud täispuidust tooted, põrandakatted,
vineer, tselluloos ja paber. Määrus ei hõlma ringlussevõetud tooteid ega ka rotangi, bambust ning trükiseid,
nagu raamatud, ajakirjad ja ajalehed. Tootevalikut võib
vajadusel täiendada.
Määrust kohaldatakse nii imporditud kui liikmesriikides
toodetud puidu ja puittoodete suhtes.
Puitu ja puittooteid, mille kohta kehtivad FLEGTi (2) või
CITESi (3) raames antud load, loetakse määruse nõuetele
vastavaks.

(2) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm.

