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KORTFATTAD MOTIVERING

På grund av ökande efterfrågan i hela världen växer handeln med timmer och trävaror i snabbt 
tempo. I många timmerproducerande länder har detta därför lett till att olagligt avverkat 
timmer utgör en väsentlig del av den totala handeln med timmer. Sådan praxis får allvarliga 
konsekvenser för miljön, samhället och ekonomin, särskilt i utvecklingsländerna. EU måste 
kämpa mot olaglig och främja laglig avverkning.

I EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Flegt) 
föreslås ett åtgärdspaket för stöd till internationella ansträngningar att tackla denna fråga. EU 
har förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder. Dessa avtal 
ålägger parterna att införa ett licenssystem och att reglera handeln med timmer och trävaror. 
Europeiska unionen fortsätter att ta initiativ till och stödja åtgärder på internationell nivå, och 
deltar också i bilaterala och multilaterala diskussioner med tredjeländer, både i 
FN:s skogsforum och Internationella organisationen för tropiskt timmer, och i bilaterala 
samtal med viktiga timmerkonsumerande länder som Förenta staterna, Kina, Ryssland och 
Japan. På dessa internationella arenor måste EU lägga tonvikten på aktörernas skyldigheter 
och på nödvändigheten av att använda alla till buds stående medel, inklusive den senaste 
tekniken, för att upptäcka, följa, registrera och bekämpa olaglig avverkning samt främja laglig 
avverkning.

Med denna förordning tar EU äntligen ett steg framåt genom att betona ansvaret för de aktörer 
som släpper ut timmer på EU-marknaden. Detta förslag från kommissionen är nödvändigt för 
att bekämpa avskogning samt olaglig avverkning och skörd genom att definiera en strikt 
standard för laglighet avseende trä och träprodukter, för att bidra till skyddet för skogarna och 
den biologiska mångfalden, lindrandet av klimatförändringen och respekten för människor 
som är beroende av skogen. 

Förslaget måste dock skärpas och förbättras för att verkligen bli effektivt. För att bli verkligt 
avskräckande måste förordningen betona brottsbegreppet, så att ingen aktör som importerar 
olagligt avverkat timmer till EU och lagrar det där kan känna sig säker på att inte hotas av 
allvarliga straff. Därför får texten inte innehålla några kryphål som aktörerna kan utnyttja för 
att kringgå förordningen. Dessutom måste tillbörlig aktsamhet, särskilt 
riskhanteringsförfaranden som det talas om i texten, definieras på ett tydligare och effektivare 
sätt. För att bli effektiv måste förordningen på ett bättre sätt ta hänsyn till hur aktörerna ska 
kunna genomföra den i praktiken. Dessutom bör behöriga myndigheter i medlemsstaterna ges 
tillräckliga tullbefogenheter för att kontrollera den internationella handeln med 
timmerprodukter, även genom ombordstigning på lastfartyg, för att utreda brott och påstådda 
överträdelser, för att uppmärksamma åklagare på fall av överträdelse samt för att registrera 
olaglig praxis.

Slutligen bör Europeiska unionen beakta de åtgärder som Förenta staternas regering har 
vidtagit, nämligen US Lacey Act, genom vilken handel med växter av olagligt ursprung och 
produkter där sådana växter ingår – inklusive timmer och träprodukter – är förbjuden i lag. 
Kommissionen bör också undersöka möjligheten att införa särskilda skyldigheter för 
återförsäljare, som ett komplement till de skyldigheter som gäller för partnerländer och 
importörer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet och rådet anser att 
gemenskapen bör bidra till de globala 
insatserna för att lösa problemet med 
olaglig avverkning och välkomnade därför 
meddelandet.

(5) Europaparlamentet och rådet anser att 
gemenskapen bör bidra till de globala 
insatserna för att lösa problemet med 
olaglig avverkning samt stödja hållbar 
laglig avverkning inom ramen för hållbar 
utveckling, hållbart skogsbruk och 
fattigdomsminskning, liksom social 
rättvisa och nationell suveränitet, och 
välkomnade därför meddelandet.

Motivering

Europeiska unionen har en skyldighet att skydda och hjälpa ansvarsfulla producenter som 
respekterar kriterierna för laglighet och hållbarhet. Detta är ett komplement till åtgärderna 
för att stoppa handeln med olagliga produkter i hela världen.

Tillägget hänför sig till den ursprungliga lydelsen i jordbruksrådets slutsatser från 
oktober 2003.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Gemenskapen bör också i bilaterala 
samtal med de främsta 
timmerkonsumerande länderna, såsom 
Förenta staterna, Kina, Ryssland och 
Japan, ta initiativ till diskussioner om 
problemet, få till stånd en konvergens mot 
harmoniserade lämpliga skyldigheter för 
aktörerna på de egna 
timmermarknaderna samt skapa ett 
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oberoende globalt varningssystem och ett 
register över olaglig avverkning som t.ex. 
kan drivas av Interpol och ett lämpligt 
FN-organ och där man kan utnyttja den 
senaste tekniken inom 
satellitövervakningsområdet.

Motivering

Viktiga länder som importerar timmer från och producerar timmer för den internationella 
marknaden har ett ansvar för att samarbeta och utnyttja varje politisk, rättslig och teknisk 
möjlighet för att bekämpa olaglig avverkning. Få länder är villiga att på frivillig väg och utan 
internationell samordning begränsa sina möjligheter att exportera eller importera timmer.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Verksamhetsutövare från länder med 
skogar av internationell ekologisk 
betydelse bör ha särskilt ansvar för den 
hållbara exploateringen av timmer.

Motivering

Krav på lämpligt beteende bör i första hand ställas på verksamhetsutövare från länder med
stora skogar som utgör världens ”gröna lungor” och som har särskild betydelse för kampen 
mot den globala uppvärmningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den olagliga avverkningen är mycket 
komplex, med sina underliggande faktorer 
och konsekvenser, och mot bakgrund av 
detta bör incitamenten för olagliga 
handlingar minskas genom fokusering på 
verksamhetsutövarnas beteende.

(10) Den olagliga avverkningen är mycket 
komplex, med sina underliggande faktorer 
och konsekvenser, och mot bakgrund av 
detta bör incitamenten för olagliga 
handlingar minskas genom fokusering på 
verksamhetsutövarnas beteende. Striktare 
krav och skyldigheter samt bättre rättsliga 
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möjligheter att åtala innehav hos och 
försäljning från sådana 
verksamhetsutövare som släpper ut 
olagligt timmer och olagliga trävaror på 
EU:s marknad är bland de effektivaste 
lösningarna för att avhålla 
verksamhetsutövarna från att handla med 
leverantörer av olagligt timmer.

Motivering

Lagstiftarens angreppssätt måste vara tydligare och specifikt när det gäller vilka åtgärder 
som ska användas för att nå syftet att begränsa förekomsten av timmer som olagligt släpps ut 
på marknaden och blir föremål för handel. Endast en kombination av incitament och 
avskräckande åtgärder kan verkligen hindra en verksamhetsutövare från att välja en 
leverantör av olagligt timmer i ett tredjeland.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det övergripande målet, som är att 
uppnå hållbarhet genom att främja 
hållbarhetskriterier, är och förblir 
gemenskapens prioritering. Mot bakgrund 
av det här målet, och för att minska 
bördan för verksamhetsutövare som på 
marknaden släpper ut timmer och 
trävaror som omfattas av obligatoriska 
hållbarhetskrav enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EG) nr XX/XX om främjande av 
användningen av förnybar energi, bör 
denna förordning inte omfatta sådana 
produkter.

utgår

Motivering

Förordningen får inte innehålla kryphål som kan användas för att föra in olagligt avverkat 
timmer.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) med hjälp av ett system för spårbarhet 
och kontroll av tredje part se till att endast 
lagligt avverkat timmer och trävaror från 
laglig avverkning släpps ut på 
marknaden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) innefatta ett riskhanteringsförfarande, 
och

(b) innefatta ett effektivt och tydligt 
riskhanteringsförfarande där 
verksamhetsutövarnas kontroller och 
finansiella medel koncentreras till 
högriskfallen, vilket ska innehålla 
(i) systematisk riskidentifiering,
(ii) tillämpning av alla åtgärder som krävs 
för att begränsa riskexponeringen,
(iii) fastställande av förfaranden och 
sammanställning av uppgifter för att 
regelbundet kontrollera att de åtgärder 
som fastställts i enlighet med led i) och ii) 
fungerar effektivt samt för att se över dem 
vid behov.

Motivering

Förordningen måste klargöra vad som förväntas av verksamhetsutövarna när det gäller 
riskhanteringsförfaranden och, särskilt för företag som bedriver handel utomlands, ta hänsyn 
till kostnaderna för att kontrollera att deras leverantörer följer god praxis.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel med syftet 
att skapa samstämmighet vid tolkningen 
av bestämmelserna och garantera att 
verksamhetsutövarna faktiskt följer dem.
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

Motivering

Den tillbörliga aktsamhet som verksamhetsutövarna måste leva upp till kan tillämpas i 
praktiken endast om verksamhetsutövarna, särskilt de som bedriver handel med utländska 
leverantörer i avlägsna länder, klart förstår sina skyldigheter och faktiskt kan leva upp till 
dem, både vad gäller tidsaspekten och praktiska omständigheter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
överträdelser av denna förordning 
bestraffas med sanktioner.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De behöriga myndigheterna ska ha ett 
tillförlitligt spårningssystem för att spåra 
träprodukter som är föremål för 
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internationell handel samt ett offentligt 
övervakningssystem för att kontrollera 
hur verksamhetsutövarna uppfyller sina 
skyldigheter och för att hjälpa dem att 
identifiera högriskleverantörer av timmer 
och träprodukter.

Motivering

Förordningen innehåller inga kriterier som i praktiken gör det möjligt för de utsedda 
nationella myndigheterna att klara av kravet att kontrollera varje verksamhetsutövare. Deras 
verktyg för att kontrollera och övervaka handeln med timmer måste förbättras.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat bör fastställa vilka 
behöriga myndigheter som ansvarar för 
tillämpningen av denna förordning.

1. Varje medlemsstat bör fastställa vilka 
behöriga myndigheter som ansvarar för 
tillämpningen av denna förordning. Dessa 
myndigheter måste få tillräckliga 
befogenheter att genomdriva denna 
förordning genom övervakning av dess 
tillämpning, utredningar av påstådda 
överträdelser i samarbete med tullen, och 
en snabb rapportering av överträdelser till 
åklagarmyndigheterna.

Motivering

De nationella myndigheter som ska genomföra alla aspekter av denna förordning måste ha 
behörighet att övervaka hela den process som går ut på att hindra timmer från olaglig 
avverkning eller skörd från att släppas ut på EU-marknaden. Detta innebär också samarbete 
med nationella tull- och polismyndigheter samt rättsväsendet.
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