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FLEGT-lupajärjestelmästä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla pannaan täytäntöön:
1) Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puu-

tavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjes-
telmän perustamisesta annettu neuvoston ase-
tus (EY) N:o 2173/2005 (FLEGT-lupa-ase-
tus);

2) yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroo-
pan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuon-
tia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perus-
tamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2173/2005 täytäntöön panemiseksi an-
nettu komission asetus (EY) N:o 1024/2008.

2 §

Toimivaltainen viranomainen

FLEGT-lupa-asetuksen 7 artiklassa tarkoi-
tettu toimivaltainen viranomainen on Maa-
seutuvirasto.

3 §

Luvan kirjaaminen

Maaseutuvirasto kirjaa FLEGT-lupa-ase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetun kunkin tavaraerän
kattavan alkuperäisen FLEGT-luvan sähköi-
seen tietojärjestelmään.

Maaseutuviraston päätös asiassa voidaan
allekirjoittaa koneellisesti.

4 §

Ilmoitus esitutkintaviranomaiselle

Jos Maaseutuvirastolla on todennäköisiä
perusteita epäillä 5 §:ssä tarkoitetun teon ta-
pahtuneen, sen on ilmoitettava asiasta polii-
sille tai Tullille esitutkintaa varten. Ilmoitus
saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos teko
on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen eikä
yleinen etu vaadi asian tarkempaa selvittä-
mistä.
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5 §

Viittaus rikoslakiin

Rangaistus säännöstelyrikoksesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 46 luvun 1—3 §:ssä.

6 §

Varastointi- ja hävittämiskustannukset

Jos FLEGT-lupa-asetuksen 2 artiklan
9 kohdassa tarkoitettu puutuote määrätään
ennen sen vapaaseen liikkeeseen luovutta-
mista pakkokeinolain (806/2011) mukaisesti
takavarikkoon, tavaranhaltijan on suoritettava
valtiolle tuotteen varastoinnista takavarikoin-
nin aikana aiheutuvat kustannukset. Tavaran-
haltijan on suoritettava valtiolle myös val-
tiolle menetetyksi tuomitun puutuotteen mah-
dollisesta hävittämisestä aiheutuvat kustan-
nukset. Varastointi- ja hävittämiskustannuk-
set saadaan vähentää julkisella huutokaupalla
myytyjen puutuotteiden hinnasta. Jos kustan-
nuksia ei saada näin kokonaan suoritettua,
vajaus peritään tavaranhaltijalta.

7 §

Tietojen saanti

Maaseutuvirastolla ja Tullilla on oikeus sa-
lassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan
1 §:ssä tarkoitettujen säädösten noudattami-
sen valvontaa varten välttämättömät tiedot.

Komissiolla tai sen nimeämillä henkilöillä
tai elimillä on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus tutustua 1 §:ssä tarkoitettujen
säädösten noudattamisen valvontaa koskeviin
asiakirjoihin ja tietoihin.

8 §

Raportointi

Maaseutuvirasto laatii FLEGT-lupa-ase-
tuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ker-
tomuksen ja toimittaa sen Euroopan komis-
siolle.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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