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KORT BEGRUNDELSE

Som følge af den voksende globale efterspørgsel er den internationale handel med træ og 
træprodukter stærkt stigende. I en række træproducerende lande udgør handel med træ baseret 
på ulovlig skovhugst derfor en meget betydelig del af den samlede træhandel. Denne praksis 
har en meget stor skadelig indvirkning på miljøet, samfundet og økonomien, navnlig i 
udviklingslandene. EU er nødt til at bekæmpe ulovlig skovhugst og fremme lovlig skovhugst.

EU-handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) indeholdt forslag til en række foranstaltninger til støtte for de 
internationale bestræbelser på at løse dette problem. EU har forhandlet frivillige 
partnerskabsaftaler (VPA) med træproducerende lande, der pålægger parterne en bindende 
juridisk forpligtelse til at indføre en licensordning og regulere handelen med træ og 
træprodukter. EU iværksætter og støtter også fortsat internationale initiativer og fører 
bilaterale og multilaterale drøftelser om problemet med tredjelande i FN's forum vedrørende 
skove og den internationale organisation for tropetræ og bilaterale drøftelser med større 
træforbrugende lande såsom USA, Kina, Rusland og Japan. EU skal i disse internationale fora 
fokusere på virksomhedernes forpligtelser og nødvendigheden af at anvende alle tilgængelige 
midler, herunder den nyeste teknologi, til at afdække, spore, registrere og bekæmpe ulovlig 
skovhugst samt fremme lovlig skovhugst.

Med denne forordning gør EU endelig fremskridt ved at understrege de forpligtelser, der 
stilles til virksomheder, der er involveret i markedsføringen af træ i EU. Dette forslag fra 
Kommissionen er nødvendigt, hvis vi skal bekæmpe skovrydning og ulovlig skovhugst, idet 
der fastlægges strenge krav om lovlighed for træ og træprodukter med henblik på at beskytte 
skovene og biodiversiteten, afbøde klimaændringer og respektere de af skovene afhængige 
befolkningers rettigheder.

Forslaget skal imidlertid styrkes og forbedres, hvis det skal være fuldt ud effektivt. Hvis 
forordningen skal virke afskrækkende, skal der lægges vægt på begrebet lovovertrædelse, 
således at der ikke er nogen virksomheder, der importerer eller lagrer ulovligt træ på EU's 
område, som ikke føler sig berørt af risikoen for alvorlige sanktioner. Forordningen bør 
således ikke indeholde smuthuller, som virksomhederne kan udnytte til at omgå forordningen.
Forordningens bestemmelser om fornøden omhu bør desuden defineres klarere og mere 
effektivt. Der skal i højere grad tages højde for virksomhedernes muligheder for at 
gennemføre forordningen i praksis for at sikre effektiviteten. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne bør desuden sikres tilstrækkelige toldbeføjelser til at kontrollere den 
internationale handel med træprodukter, endog mulighed for at gå om bord på fragtskibe, til at 
efterforske forbrydelser og påståede overtrædelser, til at indberette sager om overtrædelse til 
anklagemyndighederne og til at registrere ulovlig praksis.

Endelig bør EU tage højde for de foranstaltninger, som den amerikanske regering har truffet, 
nemlig US Lacey Act, der forbyder handel med ulovlige planter og produkter heraf - herunder 
træ og træprodukter - ved lov. Kommissionen bør desuden undersøge muligheden for at stille 
særlige krav til detailhandlere ud over de krav, der stilles til partnerlande og importører.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rådet og Europa-Parlamentet støttede 
meddelelsen i erkendelse af, at det er 
nødvendigt, at Fællesskabet bidrager til de 
internationale bestræbelser på at løse 
problemet med ulovlig skovhugst.

(5) Rådet og Europa-Parlamentet støttede 
meddelelsen i erkendelse af, at det er 
nødvendigt, at Fællesskabet bidrager til de 
internationale bestræbelser på at løse 
problemet med ulovlig skovhugst og støtter
bæredygtig lovlig skovhugst inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling, 
bæredygtig skovforvaltning og 
fattigdomsreduktion samt social 
retfærdighed og national suverænitet.

Begrundelse

EU har pligt til at beskytte og hjælpe ansvarlige producenter, der opfylder lovligheds- og 
bæredygtighedskriterierne. Sådanne tiltag supplerer tiltag, der har til formål at stoppe 
samhandelen med ulovlige producenter verden over.

Denne tilføjelse refererer til den oprindelige ordlyd fra konklusionerne fra samlingen i Rådet 
(landbrug) i oktober 2003.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Fællesskabet bør desuden i 
forbindelse med bilaterale drøftelser med 
større træforbrugende lande såsom USA, 
Kina, Rusland og Japan bestræbe sig på 
at sikre, at problemet drøftes, og at der 
indføres harmoniserede passende krav til 
virksomhederne på deres eget træmarked 
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og et uafhængigt, globalt varslingssystem 
og register over ulovlig skovhugst, f.eks. 
inden for rammerne af Interpol og et 
passende FN-organ, baseret på den nyeste 
satellitsporingsteknologi.

Begrundelse

Større internationale træimporterende og træproducerende lande er forpligtet til at 
samarbejde og anvende alle politiske, retlige og teknologiske midler til at bekæmpe ulovlig 
skovhugst. I modsat fald vil kun få lande være villige til at begrænse deres egne muligheder 
for eksport eller import af træ på frivillig basis og uden international koordination.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Virksomheder fra lande med skove af 
international økologisk betydning bør 
have et særligt ansvar for en bæredygtig 
udnyttelse af træ.

Begrundelse

Der bør i første række indføres forpligtelser til at udvise en korrekt adfærd for virksomheder 
fra lande med store skovområder, der er verdens "grønne lunger" og bidrager væsentligt til 
bekæmpelsen af den globale opvarmning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I betragtning af de komplicerede 
bagvedliggende faktorer og virkninger, 
som er knyttet til ulovlig skovhugst, bør 
incitamenterne til at begå lovbrud 
mindskes ved at målrette indsatsen mod 
virksomheders adfærd.

(10) I betragtning af de komplicerede 
bagvedliggende faktorer og virkninger, 
som er knyttet til ulovlig skovhugst, bør 
incitamenterne til at begå lovbrud 
mindskes ved at målrette indsatsen mod 
virksomheders adfærd. En af de mest 
effektive metoder til at hindre 
virksomheder i at handle med ulovlige 



PE416.656v02-00 6/10 AD\763581DA.doc

DA

leverandører er at stramme op på krav og 
forpligtelser og forbedre lovgrundlaget for 
retsforfølgning af virksomheder, der 
markedsfører ulovligt træ og 
træprodukter i EU, for ulovlig besiddelse 
og salg.

Begrundelse

Forordningens bestemmelser med sigte på at begrænse markedsføringen af og handelen med 
ulovligt træ skal være klarere og specifikke. Det er rent faktisk kun muligt at hindre en 
virksomhed i at vælge en ulovlig leverandør i et tredjeland gennem en kombination af 
incitamenter og præventive foranstaltninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det overordnede mål om at sikre 
bæredygtighed gennem fremme af 
bæredygtighedskriterier er fortsat en 
prioritet for Fællesskabet. På baggrund af 
denne målsætning og for at mindske 
byrden for virksomheder, der 
markedsfører træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 
XX/XX om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, 
gælder denne forordning ikke disse 
produkter.

udgår

Begrundelse

Forordningen bør ikke indeholde smuthuller, som kan udnyttes til at indføre ulovligt skovet 
træ.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) sikre, at kun lovligt fældet træ og 
træprodukter heraf bringes i omsætning 
ved hjælp af et sporbarhedssystem og 
kontrol ved tredjemand

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatte en risikostyringsprocedure og b) omfatte en klar og effektiv 
risikostyringsprocedure, hvor kontrollen 
og virksomhedernes økonomiske midler 
rettes mod de tilfælde, der udgør en større 
risiko, og som består af følgende: 
i) systematisk identifikation af risici
ii) gennemførelse af alle foranstaltninger, 
der er nødvendige for at begrænse 
eksponeringen for risici
iii) udarbejdelse af procedurer og 
optegnelser, der skal udføres regelmæssigt 
for at kontrollere, at foranstaltningerne i 
litra i) og ii) fungerer effektivt, og for om 
nødvendigt at revidere dem

Begrundelse

Det skal præciseres i forordningen, hvilke forventninger der stilles til virksomhedernes 
risikostyringsprocedure, og der skal tages hensyn til virksomhedernes omkostninger til 
kontrol af, om deres leverandører anvender god praksis, navnlig virksomheder, der handler i 
tredjelande
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen opstiller især 
kriterier for vurdering af, om der er risiko 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel med henblik på at sikre, at 
virksomhederne fortolker reglerne ens, og 
at de overholder dem effektivt.
Kommissionen opstiller især kriterier for 
vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

Begrundelse

Bestemmelserne om den fornødne omhu, som virksomhederne skal udvise, kan kun 
gennemføres effektivt, hvis virksomhederne, navnlig de virksomheder, der handler med 
leverandører i fjerntliggende lande, er helt klar over deres forpligtelser og rent faktisk kan 
opfylde dem rettidigt og i praksis.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at der 
pålægges sanktioner for overtrædelser af 
denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De kompetente myndigheder udstyres 
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med et pålideligt sporingssystem til 
sporing af træprodukter, der handles 
internationalt, og med offentlige 
overvågningssystemer, der skal anvendes 
til at vurdere virksomhedernes opfyldelse 
af deres forpligtelser og til at hjælpe 
virksomhederne med at identificere 
leverandører af træ og træprodukter, der 
frembyder en større risiko.

Begrundelse

Forordningen indeholder ingen kriterier, der giver de udpegede nationale myndigheder reel 
mulighed for at opfylde kravene om kontrol af de enkelte virksomheder. Deres muligheder for 
at kontrollere og overvåge handelen med træ skal forbedres.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger én eller flere 
kompetente myndigheder, som har ansvaret 
for anvendelsen af denne forordning.

1. Hver medlemsstat udpeger én eller flere 
kompetente myndigheder, som har ansvaret 
for anvendelsen af denne forordning. Disse 
myndigheder skal sikres tilstrækkelige 
beføjelser til at håndhæve denne 
forordning gennem overvågning af dens 
anvendelse, undersøgelse af påstande om 
overtrædelser i samarbejde med 
toldmyndighederne og rettidig 
indberetning af sager om overtrædelse til 
anklagemyndigheden.

Begrundelse

Hvis de nationale myndigheder skal have mulighed for at gennemføre alle forordningens 
aspekter, skal de have beføjelser til at overvåge hele processen i forbindelse med bekæmpelse 
af markedsføringen af træ hidrørende fra ulovlig skovhugst i EU. Dette omfatter også 
samarbejde med nationale told-, politi- og retsmyndigheder.
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