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UPM Vanerin vahvistus EU:n puutavara-asetuksen noudattamisesta
Tämän asiakirjan tarkoitus on vahvistaa, että yhtiömme on tietoinen EU:n puutavara-asetuksesta
(European Union Timber Regulation, EUTR) ja valmis täyttämään sen vaatimukset.
EU:n puutavara-asetuksella pyritään estämään laittoman puutavaran kauppaa ja korjuuta. Asetusta
aletaan soveltaa 3.3.2013 ja sen avulla kielletään yrityksiä tuomasta markkinoille laittomasti korjattua
puuta tai puutuotteita. Puutavaraa tai puutuotteita Euroopan markkinoille saattavia yrityksiä kutsutaan
asetuksessa toimijoiksi. Myöhemmin toimitusketjussa toimivia yrityksiä kutsutaan kauppaa käyviksi.
UPM Vaneriliiketoiminta tiedostaa roolinsa toimijana ja on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin täyttääkseen
EU:n puutavara-asetuksen vaatimukset. UPM:n puunhankintaorganisaatio UPM Wood Sourcing on UPM
Vaneriliiketoiminnan ainoa puutavaran toimittaja. Se noudattaa asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää
(Due Diligence System, DDS), joka kattaa seuraavat EUTR-asetuksen artiklassa 6 määritetyt osatekijät:
• Toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdollistetaan tarvittavat tiedot toimijan markkinoille
saattamasta puutavarasta: mukaan lukien kuvaus, tuotenimi, tuotetyyppi, puulaji, puunkorjuumaa,
määrä, toimijan ja kauppaa käyvän nimi ja osoite sekä asiakirjat tai muut tiedot, joista ilmenee,
että puutavara on sovellettavan lainsäädännön mukaista.
• Riskinarviointimenettelyt, joilla toimija voi analysoida ja arvioida sitä riskiä, että laittomasti
korjattua puutavaraa saatetaan markkinoille. Menettelyissä on otettava huomioon seuraavat
asiaankuuluvat riskinarviointiperusteet:
o sovellettavan lainsäädännön noudattamista koskeva varmistus, joka voi sisältää
sertifiointijärjestelmän tai muita kolmannen osapuolen järjestelmiä
o tiettyjen puulajien laittoman puunkorjuun levinneisyys
o laittoman puunkorjuun tai laittomien käytäntöjen levinneisyys puunkorjuumaassa ja/tai
maan sisäisellä alueella
o puutavaran tuontia tai vientiä koskevat YK:n tai Euroopan unionin määräämät
seuraamukset
o puutavaran ja puutuotteiden toimitusketjun monimutkaisuus.
• Toimittajien on noudatettava riskinvähentämismenettelyjä, joissa voidaan myös edellyttää lisää
tietoja tai kolmannen osapuolen toteuttamaa tarkastusta, paitsi jos riskinarviointimenettelyissä
havaittu riski on vähäinen.

Tiedote – EU:n puutavara-asetus
Allekirjoittaneella on oikeus allekirjoittaa tämä asiakirja toimittajan puolesta. Allekirjoittanut vakuuttaa, että
toimittaja on saanut tiedoksi, lukenut ja ymmärtänyt UPM Vanerin EU:n puutavara-asetusta koskevat
vastuualueet.
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