
K
H

-3
1

-1
0

-6
3

0
-F

I-C

EU:n puutavara-asetusta 

aletaan soveltaa 

3. maaliskuuta 2013 

Laittomalla puunkorjuulla tarkoitetaan puunkorjuuta 
vastoin sen maan lakeja ja asetuksia, jossa korjuu tapah-
tuu. Laiton puunkorjuu on maailmanlaajuinen ongelma, 
jolla on merkittäviä haittavaikutuksia talouden, ympä-
ristön ja yhteiskunnan kannalta. 

Taloudellisessa mielessä laiton puunkorjuu johtaa tulojen 
ja muiden etuuksien menettämiseen. Ympäristön kan-
nalta katsottuna laiton puunkorjuu liittyy metsäkatoon, 
ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden 
köyhtymiseen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta laiton 
puunkorjuu liitetään usein maa-alueita ja luonnonvaroja 
koskeviin konfl ikteihin, paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen 
alistamiseen sekä aseellisiin selkkauksiin.

Laiton toiminta heikentää myös vastuullisten toimijoi-
den mahdollisuuksia pakottamalla nämä kilpailemaan 
halvemman mutta laittoman puutavaran ja puutavaran 
tuotannon kanssa.

EU antoi lokakuussa 2010 uuden puutavara-asetuk-
sen  (1), jolla se pyrkii estämään laittomasti korjatun 
puun kauppaa. Asetus on yksi lukuisista toimista, jotka 
perustuvat metsälainsäädännön soveltamisen valvon-
taa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevaan EU:n toi-
mintaohjelmaan (FLEGT) vuodelta 2003.

(1)  Asetus (EU) N:o 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille 

saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 

(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:FI:HTML).

Asetuksen täytäntöönpano

Jokainen EU:n jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viran-
omaisen koordinoimaan asetuksen täytäntöönpanoa. 
Jäsenvaltiot päättävät myös, millaisia rangaistuksia 
asetuksen noudattamatta jättämisestä seuraa. 

Asetuksessa säädetään myös valvontaorganisaatioista, 
jotka Euroopan komission on hyväksyttävä. Valvon-
taorganisaatiot ovat yksityisiä tahoja, jotka tarjoavat 
EU:n alueen toimijoille asianmukaisen huolellisuuden 
järjestelmiä. Toimijat voivat siis kehittää omia asian-
mukaisen huolellisuuden järjestelmiään tai käyttää 
valvontaorganisaatioiden kehittämiä järjestelmiä. 

Lisätietoja

Lisätietoja on saatavilla seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm
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EU:n puutavara-asetuksen tärkeimmät 

velvoitteet

Puutavara-asetuksella pyritään estämään laittomasti 
korjatun puun ja puutuotteiden kauppaa kolmen kes-
keisen velvoitteen avulla. 

1) Asetuksessa kielletään laittomasti korjatun puun 
tai sellaisesta valmistettujen tuotteiden saattami-
nen markkinoille EU:ssa.

2) Asetuksessa vaaditaan, että EU:n alueella kauppaa 
käyvien on noudatettava asianmukaista huolel-
lisuutta saattaessaan puutuotteita ensimmäistä 
kertaa EU:n markkinoille. 

Kun puutavara ja puutuotteet on saatettu markkinoille, 
niitä voidaan muokata ja/tai myydä edelleen, ennen 
kuin ne päätyvät loppukäyttäjille. Jotta puutuotteiden 
alkuperä voitaisiin jäljittää, toimitusketjun tämän vai-
heen taloudelliset toimijat (asetuksessa ’kauppaa käy-
vät’) ovat velvollisia

3) pitämään kirjaa toimittajistaan ja asiakkaistaan.

Mitä tarkoitetaan asianmukaisella 

huolellisuudella? 

Asiamukaisen huolellisuuden käsitteen ydin on se, että 
toimijoiden on toteutettava riskinhallintatoimenpiteitä 
minimoidakseen riskin, että ne saattavat EU:n markki-
noille laittomasti korjattua puuta olevaa puutavaraa tai 
puutuotteita.

Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmässä on kolme 
keskeistä osa-aluetta.

• Tiedottaminen: Toimijalla on oltava mahdolli-
suus saada tietoonsa puutavaran ja puutuotteiden 
kuvaus, puunkorjuumaa, puun määrä, tarkat tiedot 
toimittajasta ja tieto sovellettavan kansallisen lain-
säädännön noudattamisesta.

• Riskinarviointi: Toimijan on arvioitava laittoman puuta-
varan riski toimitusketjussaan edellä mainittujen tieto-
jen perusteella ja asetuksen vaatimukset huomioiden.

• Riskin vähentäminen: Jos riskinarvioinnissa ilmenee, 
että toimitusketjussa saatetaan käyttää laittomasti 
korjattua puutavaraa, riskiä voidaan vähentää vaati-
malla toimittajalta lisätietoja ja kolmannen osapuo-
len toteuttamaa tarkastusta.

Euroopan komissio vahvistaa asianmukaisen huolelli-
suuden järjestelmälle tarkemmat säännöt kesäkuuhun 
2012 mennessä.

Mihin tuotteisiin asetusta sovelletaan? 

Asetusta sovelletaan laajalti erilaisiin puutuotteisiin, 
kuten kokopuutuotteisiin, lattianpäällysteisiin, vaneriin, 
massaan ja paperiin. Asetusta ei sovelleta kierrätettyi-
hin tuotteisiin eikä rottinkiin, bambuun tai painettuun 
paperiin, kuten kirjoihin, aikakauslehtiin ja sanomaleh-
tiin. Määritelmää asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
tuotteista voidaan tarvittaessa muuttaa.

Asetusta sovelletaan sekä maahantuotuihin että koti-
maisiin puutuotteisiin ja puutavaraan. 

Puutavaran ja puutuotteiden, joilla on voimassa oleva 
FLEGT-lupa  (2) tai CITES-lupa  (3), katsotaan vastaavan 
asetuksen vaatimuksia. 

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

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