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Ændringsforslag 72
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning
Betragtning 1

Rådets holdning Ændringsforslag

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder, herunder træ, 
andre skovprodukter og miljøtjenester.

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder, herunder levering 
af træ og andre skovprodukter, beskyttelse 
af den biologiske mangfoldighed og 
sikring af en levevej for lokale beboere.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der fokuseres ligeligt på alle de tre områder (det miljømæssige, det sociale 
og det økonomiske), hvor skovene yder tjenester.

Ændringsforslag 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets holdning
Betragtning 1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(1a) Skovmiljøet er en del af 
menneskehedens fælles arv, der skal 
beskyttes, bevares og om muligt 
genoprettes med det endelige mål at 
bevare biologisk mangfoldighed og 
økosystemfunktioner, beskytte 
klimasystemet og sikre oprindelige folks 
og skovafhængige samfunds rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse fra EP's førstebehandling. I multilaterale miljøaftaler såsom 
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biodiversitetskonventionen og De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
omtales biodiversiteten og klimaet som en del af menneskehedens fælles arv. Dette indebærer 
et særligt ansvar for at værne herom i international ret.

Ændringsforslag 74
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(1a) Skovmiljøet er en værdifuld arv, der 
skal beskyttes, bevares og om muligt 
genoprettes med det endelige mål at 
bevare biologisk mangfoldighed og 
økosystemfunktioner, beskytte klimaet og 
sikre oprindelige folks og lokale og 
skovafhængige samfunds rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 2 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 75
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 2

Rådets holdning Ændringsforslag

(2) På grund af den voksende efterspørgsel 
efter træ og træprodukter på verdensplan 
kombineret med de institutionelle og 
forvaltningsmæssige svagheder inden for 
skovsektoren i en række træproducerende 
lande er ulovlig skovhugst og den hertil 
knyttede handel blevet et stadig større 
problem.

(2) På grund af de institutionelle og 
forvaltningsmæssige svagheder inden for 
skovsektoren i en række træproducerende 
lande er ulovlig skovhugst og den hertil 
knyttede handel blevet et stadig større 
problem.

Or. en

Begrundelse

Forvaltning er et vigtigt spørgsmål i relation til ulovlig skovhugst, der allerede er anerkendt 
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som en sådan.

Ændringsforslag 76
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Såvel presset på de naturlige 
skovressourcer som efterspørgslen efter 
træ og træprodukter er ofte for store, og 
Den Europæiske Union er nødt til at 
begrænse indvirkningen heraf på 
skovøkosystemerne, uanset hvor 
virkningerne forekommer.

Or. en

(Ændringsforslag 6 fra førstebehandlingen.)

Ændringsforslag 77
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Betragtning 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(2a) Bæredygtigt produceret træ binder 
drivhusgasser og er et af de mest 
miljøvenlige materialer, der findes. I lyset 
af den stigende efterspørgsel på 
verdensplan bør den bæredygtige 
produktion af træ fremmes, både inden 
for og uden for EU. Stiller man alt for 
vidtgående krav til træprodukter, kan de 
blive stillet dårligere i konkurrencen med 
andre, ikke-vedvarende materialer (såsom 
plast, aluminium og beton), som ikke er 
omfattet af lovlighedskrav. En sådan 
produktmigration kan samtidig gøre det 
sværere at nå EU's klimamål.
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Or. en

Ændringsforslag 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 12 % af CO2-
emissionerne, truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.

Or. xm

Begrundelse

Ifølge de seneste forskningsresultater er tallet 12 % (drøftelserne på klimakonferencen i 
København (COP 15, 2009)).

Ændringsforslag 79
Kriton Arsenis og Jo Leinen

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 

(3) Ulovlig skovhugst udgør en alvorlig 
trussel mod skovene, idet den bidrager til 
afskovningen, der er ansvarlig for omkring 
20 % af CO2-emissionerne på globalt plan.
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den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.

En effektiv bekæmpelse af problemet med 
ulovlig skovhugst inden for rammerne af 
denne forordning forventes at yde et 
væsentligt og omkostningseffektivt bidrag 
til EU's strategier for modvirkning af 
klimaændringer og bør ses som et 
supplement til EU's indsats og 
engagement i forbindelse med De 
Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen mellem politikkerne er det nødvendigt at etablere en forbindelse 
mellem forordningen og andre tiltag på EU- og internationalt plan for at bekæmpe 
klimaændringer, især ved at begrænse skovrydningen.

Ændringsforslag 80
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan.
Problemet forværres af institutionelle og 
forvaltningsmæssige mangler på 
skovområdet i et betydeligt antal 
træproducerende lande. Ulovlig skovhugst
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen og 
skovforringelsen, der er ansvarlig for 
omkring 20 % af CO2-emissionerne, truer 
den biologiske mangfoldighed, skader 
oprindelige folks levesteder og 
underminerer bæredygtig skovforvaltning 
og -udvikling, herunder den økonomiske 
levedygtighed for virksomheder, der 
handler i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Den bidrager endvidere til 
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ørken- og steppedannelsen, forøger 
jordbundserosionen og forværrer 
ekstreme vejrfænomener og 
oversvømmelser. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser, som ofte 
undergraver fremskridtene i opnåelsen af 
god forvaltningspraksis, og er en trussel 
mod lokale skovafhængige samfund og 
oprindelige folks rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Teksten fra Parlamentets førstebehandlingsholdning med en opregning af den ulovlige 
skovhugsts virkninger og konsekvenser genfremsættes i sin helhed, da den indeholder vigtige 
baggrundsoplysninger, som danner grundlag for kravet om, at EU træffer foranstaltninger 
med henblik på at anerkende sit ansvar som global forbruger.

Ændringsforslag 81
Andres Perello Rodriguez

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem, der giver anledning til stor 
bekymring på internationalt plan. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den sammen med ændringer i 
arealanvendelsen, brande, ekstreme 
vejrforhold og skovsygdomme bidrager til 
afskovningen, der er ansvarlig for omkring 
20 % af CO2-emissionerne, truer den 
biologiske mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser.
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Or. es

Ændringsforslag 82
Kriton Arsenis og Jo Leinen

Rådets holdning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(3a) Ulovlig skovhugst underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og -udvikling, 
herunder den økonomiske levedygtighed 
for virksomheder, der handler i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Desuden har den 
vidtrækkende sociale, politiske og 
økonomiske konsekvenser, herunder i 
form af sin tilknytning til væbnede 
konflikter rundt om i verden. Derfor er 
det nødvendigt at øge bevidstheden om 
dette vigtige problem hos EU's 
medlemsstater, deres relevante nationale 
myndigheder samt i offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Ulovlig skovhugst undergraver den fair konkurrence i EU og resten af verden. Undersøgelser 
viser, at borgerne lægger vægt på spørgsmålet om lovligheden af det træ (og de 
træprodukter), der sælges på markedet. At gøre de relevante aktører mere bevidste om den 
presserende karakter af problemet med ulovligt fældet træ skal være en integreret del af 
denne forordning. Desuden er problemet meget omfattende og ofte forbundet med væbnede 
konflikter. Dette er af særlig relevans for udviklingen og accepten af lovgivningen.
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Ændringsforslag 83
Marita Ulvskog og Åsa Westlund

Rådets holdning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(3a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1600/2002/EF om 
fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram1 anføres som en 
prioriteret aktivitet undersøgelse af 
muligheden for at træffe aktive 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af handel med ulovligt fældet 
træ og fortsættelse af Unionens og 
medlemsstaternes aktive deltagelse i 
gennemførelsen af globale og regionale 
resolutioner og aftaler om skovrelaterede 
spørgsmål.
_____________________
1 EUT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

Or. sv

Begrundelse

Ændringsforslag 9 fra Parlamentets førstebehandling.

Ændringsforslag 84
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(3a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1600/2002/EFaf 22. juli om 
fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram anføres som en 
prioriteret aktivitet undersøgelse af 
muligheden for at træffe aktive 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af handel med ulovligt fældet 
træ og videreførelse af Unionens og 
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medlemsstaternes aktive deltagelse i 
gennemførelsen af globale og regionale 
resolutioner og aftaler om skovrelaterede 
spørgsmål.
________________

1 EFT L 242 af 10.9.2002, s.1.

Or. en

Begrundelse

Kilden til denne forordning, Fællesskabets 6. miljøhandlingsprogram, bør nævnes i 
betragtningerne.

Ændringsforslag 85
Jo Leinen og Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 7

Rådets holdning Ændringsforslag

(7) I betragtning af problemets omfang og 
akutte karakter er det nødvendigt aktivt at 
støtte bekæmpelsen af ulovlig skovhugst 
og den tilknyttede handel, at styrke 
initiativet vedrørende frivillige 
partnerskabsaftaler og at forbedre 
synergien mellem politikker, der har til 
formål at bevare skove, og politikker, der 
har til formål at opnå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, herunder 
bekæmpelse af klimaændringer og tab af 
biologisk mangfoldighed.

(7) I betragtning af problemets omfang og 
akutte karakter er det nødvendigt aktivt at 
støtte bekæmpelsen af ulovlig skovhugst 
og den tilknyttede handel, at styrke 
initiativet vedrørende frivillige 
partnerskabsaftaler, at skabe ensartede 
spilleregler for alle virksomheder og at 
forbedre synergien mellem politikker, der 
har til formål at bevare skove, og 
politikker, der har til formål at opnå et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, herunder 
bekæmpelse af klimaændringer og tab af 
biologisk mangfoldighed. 

Or. en

Begrundelse

Ved at angive klare forpligtelser og ved at sikre, at alle virksomheder overholder dem, vil 
denne forordning kunne lukke smuthuller og forhindre, at aktører kan profitere på at handle 
med ulovligt fældet træ.
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Ændringsforslag 86
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Betragtning 8

Rådets holdning Ændringsforslag

(8) De bestræbelser, der gøres af lande, 
som har indgået frivillige FLEGT-
partnerskabsaftaler med Unionen, og 
principperne heri, navnlig med hensyn til 
definitionen af lovligt fremstillet træ, bør 
anerkendes. Der bør også tages hensyn til, 
at under FLEGT-licensordningen er det 
kun træ, der er fældet i overensstemmelse 
med gældende nationale love, og 
træprodukter fremstillet heraf, som kan 
eksporteres til Unionen. Trædelen i 
træprodukter, som er opført i bilag II og III 
til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 
20. december 2005 om indførelse af en 
FLEGT-licensordning for import af træ til 
Det Europæiske Fællesskab, og som 
stammer fra partnerlande, der er opført i 
bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 
2173/2005, bør derfor betragtes som 
værende lovligt fældet, forudsat at disse 
træprodukter opfylder bestemmelserne i 
nævnte forordning og eventuelle 
gennemførelsesbestemmelser.

(8) De bestræbelser, der gøres af lande, 
som har indgået frivillige FLEGT-
partnerskabsaftaler med Unionen, og 
principperne heri, navnlig med hensyn til 
definitionen af lovligt fremstillet træ, bør 
anerkendes. Der bør også tages hensyn til, 
at under FLEGT-licensordningen er det 
kun træ, der er fældet i overensstemmelse 
med gældende nationale love, og 
træprodukter fremstillet heraf, som kan 
eksporteres til Unionen. Trædelen i 
træprodukter, som er opført i bilag II og III 
til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 
20. december 2005 om indførelse af en 
FLEGT-licensordning for import af træ til 
Det Europæiske Fællesskab, og som 
stammer fra partnerlande, der er opført i 
bilag I til Rådets forordning (EF) 
nr. 2173/2005, bør derfor betragtes som 
værende lovligt fældet, forudsat at disse 
træprodukter opfylder bestemmelserne i 
nævnte forordning og eventuelle 
gennemførelsesbestemmelser.
Principperne i de frivillige 
partnerskabsaftaler, især hvad angår 
definitionen af begrebet "lovligt 
produceret træ", skal fremme bæredygtig 
forvaltning af skove, bevaring af den 
biologiske mangfoldighed, beskyttelse af 
lokale skovafhængige samfund og 
oprindelige folk samt sikring af disse 
samfunds og folks rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af Parlamentets tekst fra førstebehandlingen, hvori der henvises til 
formålene med de frivillige partnerskabsaftaler, som ligger til grund for forordningens 
målsætninger.
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Ændringsforslag 87
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 8 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(8a) Kommissionen har via 
gennemførelsen af FLEGT-
handlingsplanen opnået en betydelig 
ekspertise, som bør inddrages med sigte 
på at opfylde målene i denne forordning.
Denne ekspertise bør især anvendes til at 
yderligere at præcisere definitionen af 
gældende lovgivning ved at trække på 
strukturen af partnerskabsaftalerne.

Or. en

Begrundelse
Ændringsforslag 16 fra førstebehandlingen, der inddrager Kommissionens rolle i definitionen 
af lovlighed.

Ændringsforslag 88
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 8 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(8b) Den Europæiske Union bør tilstræbe 
at give yderligere incitamenter til 
optagelse af lande i FLEGT-
partnerskabsaftaler, idet der også bør 
tages hensyn til, at disse FLEGT-
partnerskabsaftaler kan være af særlig 
relevans for den globale indsats for at 
tackle klimaændringerne gennem 
reduktion af skovrydningen inden for 
rammerne af internationale 
forhandlinger.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremhæve betydningen af den nuværende forordning som motiv for lande 
at indgå frivillige partnerskabsaftaler. Man bør også nævne partnerskabsaftalernes 
potentielle betydning for de globale bestræbelser på at reducere skovrydning som led i 
modvirkningen af emissioner.

Ændringsforslag 89
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

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

(10) I betragtning af de komplicerede 
faktorer og virkninger, som ligger bag 
ulovlig skovhugst, bør incitamenterne til at 
begå lovovertrædelser mindskes ved at 
målrette indsatsen mod virksomheders 
adfærd. En af de mest effektive metoder til 
at afskrække virksomheder fra at handle 
med leverandører af ulovligt fældet træ er 
at stramme op på krav og forpligtelser og 
forbedre lovgrundlaget for retsforfølgning 
af virksomheder, der bringer ulovligt 
fældet træ og træprodukter fremstillet 
heraf i omsætning på det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "gøre tilgængelig på det indre marked", som ordføreren foreslår [ændringsforslag 
6], er for bredt og giver ikke tilstrækkelig retssikkerhed. "Bringe i omsætning" er et 
veldefineret begreb i EU-retten, hvilket ikke er tilfældet for "gøre tilgængelig". At "gøre 
tilgængelig" kunne omfatte samtlige aktører i produktionskæden fra landmanden til den 
lokale møbelhandler.
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Ændringsforslag 90
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Betragtning 10 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(10a) Skovcertificering anvendes mere og 
mere i Europa og globalt. Desuden 
benytter et stigende antal regeringer og 
offentlige myndigheder, navnlig i EU, 
skovcertificering som et middel til at sikre 
lovligheden og bæredygtigheden af deres 
offentlige indkøb. Hvis træ og 
træprodukter, der er certificeret eller på 
anden vis kontrolleret af en ekstern part, 
betragtes som lovligt fældet, vil det være 
en anerkendelse af den indsats, som 
skovsektoren har gjort for at bekæmpe 
ulovlig skovhugst, og et incitament til 
yderligere at fremme bæredygtig 
skovforvaltning og dens 
certificeringsordninger på globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 91
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 12

Rådets holdning Ændringsforslag

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de bringes i omsætning for første gang. For 
at undgå unødvendige administrative 
byrder bør kravene i denne forordning kun 
gælde virksomheder, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, og ikke alle 
virksomheder, som er involveret i 

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de bringes i omsætning for første gang. For 
at undgå unødvendige administrative 
byrder bør full diligence-kravene i denne 
forordning i deres helhed kun gælde 
virksomheder, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, og ikke alle 
virksomheder, som er involveret i 
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distributionskæden. distributionskæden. Alle virksomheder i 
forsyningskæden bør imidlertid være 
bundet af det generelle forbud mod at 
gøre ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf tilgængeligt på markedet 
og bør udvise fornøden omhu med 
henblik herpå. For at lette overholdelsen 
af dette generelle forbud bør 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning, gøre brug af 
due diligence-ordninger, der er etableret 
af dem selv eller af et overvågningsorgan.

Or. en

Begrundelse

Due diligence-ordninger bør være obligatoriske for virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning. Forpligtelserne for virksomheder, der gør træ og træprodukter 
tilgængelige, bør være væsentlig mindre.

Ændringsforslag 92
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Betragtning 12

Rådets holdning Ændringsforslag

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de bringes i omsætning for første gang. For 
at undgå unødvendige administrative 
byrder bør kravene i denne forordning kun 
gælde virksomheder, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, og ikke alle 
virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden.

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de bringes i omsætning for første gang. For 
at undgå unødvendige administrative 
byrder bør full diligence-kravene i denne 
forordning i deres helhed kun gælde 
virksomheder, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, og ikke alle 
virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden. Virksomheder, der 
bringer træ og træprodukter i omsætning 
på det indre marked for første gang, bør 
være bundet af forbuddet mod at bringe 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf i omsætning og bør 
udvise fornøden omhu med henblik 
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herpå.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "gøre tilgængelig på det indre marked", som ordføreren foreslår [ændringsforslag 
8], er for bredt og giver ikke tilstrækkelig retssikkerhed. "Bringe i omsætning" er et 
veldefineret begreb i EU-retten, hvilket ikke er tilfældet for "gøre tilgængelig". Det er ikke 
rimeligt at gøre hele forsyningskæden ansvarlig.

Ændringsforslag 93
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning
Betragtning 14 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(14a) Virksomheder fra lande med skove 
af international økologisk betydning bør 
have et særligt ansvar for en bæredygtig 
udnyttelse af træ.

Or. en

Begrundelse

Lande, der stadig har megen primærskov eller skov af høj bevaringsværdi, er ofte 
udviklingslande med stor risiko for ulovlig skovhugst. Virksomhederne i disse lande bør 
derfor være opmærksomme på deres rolle i bevaringen af disse skove.

Ændringsforslag 94
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 16

Rådets holdning Ændringsforslag

(16) For at undgå unødige administrative 
byrder bør virksomheder, der allerede 
benytter sig af systemer eller procedurer, 
der er i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, ikke være forpligtet til 

udgår
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at indføre nye systemer.

Or. en

Begrundelse

Dette udmøntes ikke i nogen artikel.

Ændringsforslag 95
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 18 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(18a) En effektiv gennemførelse af denne 
forordning kræver et betydeligt 
samarbejde mellem nationale 
myndigheder samt mellem de forskellige 
organer i de nationale forvaltninger, 
herunder bl.a. organer med ansvar for 
skovbrug, håndhævelse af 
miljøbestemmelser og toldvæsen.

Or. en

Begrundelse

Skal man forhindre, at ulovligt fældet træ bringes i omsætning, kan det kræve et samarbejde 
mellem forskellige organer.

Ændringsforslag 96
Andres Perello Rodriguez

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

(21) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts og den tilknyttede handels 
internationale karakter bør de kompetente 
myndigheder samarbejde indbyrdes, med 
tredjelandes myndigheder og med

(21) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts og den tilknyttede handels 
internationale karakter bør de kompetente 
myndigheder samarbejde indbyrdes og
med civilsamfundsorganisationer, 
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Kommissionen. industriorganisationer, tredjelandes 
myndigheder og Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 97
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 21 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(21a) For at gøre det lettere for 
virksomhederne at opfylde denne 
forordnings krav med hensyn til træ og 
træprodukter, de bringer i omsætning 
eller gør tilgængelige på markedet, og 
under hensyntagen til situationen for små 
og mellemstore virksomheder, bør 
medlemsstaterne give virksomhederne 
teknisk og anden bistand og lette 
udvekslingen af oplysninger, især hvad 
angår virksomhedernes pligt til at udvise 
fornøden omhu (due diligence).

Or. en

Begrundelse

Dette tilvejebringer et grundlag for at nedbringe de administrative byrder, samtidig med at 
der også tages hensyn til SMV'ernes situation, dvs. et grundlag for en ny artikel, som dækker 
teknisk bistand til virksomheder og udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag 98
Daciana Octavia Sârbu

Rådets holdning
Betragtning 22

Rådets holdning Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør sikre, at 
overtrædelser af denne forordning 
sanktioneres med effektive sanktioner, der 

(22) Medlemsstaterne bør sikre, at 
overtrædelser af denne forordning 
sanktioneres med effektive sanktioner, der 
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står i forhold til overtrædelsens grovhed og 
har afskrækkende virkning.

står i forhold til overtrædelsens grovhed og 
har afskrækkende virkning. Det bør 
bemærkes, at tilværelsen for et betydeligt 
antal mennesker i landdistrikterne, 
navnlig i de nye medlemsstater, stadig er 
baseret på selvforsyning, hvilket kan 
omfatte fældning og distribution af træ i 
små mængder. Anvendelsen af sanktioner 
på grund af overtrædelser af denne 
forordning bør tage hensyn til de særlige 
omstændigheder, der gør sig gældende for 
aktører, hvis livsstil er baseret på 
selvforsyning, og som har begrænset 
mulighed for at overholde de krav om due 
diligence-ordninger, som andre og større 
aktører, der drives erhvervsmæssigt og 
har flere ressourcer, bedre er i stand til at 
implementere.

Or. en

Begrundelse

Hvis der skal indføres sanktioner på EU-plan, vil det være rimeligt at give medlemsstaterne 
en vis fleksibilitet i forbindelse med personer, der lever en subsistenstilværelse, og som - selv 
om de falder ind under kategorien "virksomheder" - næppe vil have den viden og de 
ressourcer, som er nødvendige for at implementere due diligence-ordninger, revision m.v..

Ændringsforslag 99
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 23

Rådets holdning Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) vedrørende 
procedurer for anerkendelse og 
tilbagekaldelse af anerkendelse af 
overvågningsorganer, vedrørende 
yderligere relevante 
risikovurderingskriterier, der kan være 

(23) Kommissionen bør tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) vedrørende 
procedurer for anerkendelse og 
tilbagekaldelse af anerkendelse af 
overvågningsorganer, vedrørende de 
generelle principper og kriterier for en 
yderligere specificering af definitionen af 
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nødvendige som supplement til dem, der 
allerede er fastsat i denne forordning, samt 
vedrørende den liste over træ og 
træprodukter, som er omfattet af denne 
forordning. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen hører eksperter i den 
forberedende fase i overensstemmelse med 
det tilsagn, som Kommissionen har givet i 
meddelelsen af 9. december 2009 om 
gennemførelse af artikel 290 i TEUF.

gældende lovgivning, vedrørende 
yderligere relevante 
risikovurderingskriterier, der kan være 
nødvendige som supplement til dem, der 
allerede er fastsat i denne forordning, samt 
vedrørende den liste over træ og 
træprodukter, som er omfattet af denne 
forordning. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen hører eksperter i den 
forberedende fase i overensstemmelse med 
det tilsagn, som Kommissionen har givet i 
meddelelsen af 9. december 2009 om 
gennemførelse af artikel 290 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Jf. forslaget om en uddybning af definitionen af retlige principper og kriterier via delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 100
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Betragtning 23 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at sikre et 
velfungerende indre marked for 
skovprodukter bør Kommissionen løbende 
undersøge, hvilke virkninger denne 
forordning har. Der bør navnlig tages 
hensyn til forordningens følger for 
SMV'er. Kommissionen bør derfor i 
overensstemmelse hermed og med jævne 
mellemrum foretage en undersøgelse og 
analyse af forordningens konsekvenser, 
navnlig hvad angår SMV'er og 
bæredygtige skovbrugsmetoder.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 29 fra førstebehandlingen. Grundlag for bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, 
om rapportering om forordningens følger.

Ændringsforslag 101
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter kravene til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, for at mindske 
risikoen for at bringe ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf i 
omsætning.

Denne forordning fastsætter kravene til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning eller gør træ og 
træprodukter tilgængelige på det indre 
marked for første gang, for at mindske 
risikoen for at bringe ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf i 
omsætning.

Or. de

Begrundelse

Due diligence-kravet bør kun gælde i fuldt omfang for den markedsdeltager, som bringer 
træet i omsætning eller gør det tilgængeligt på det indre marked for første gang. Målrettet 
kontrol med træ, der bringes i omsætning på markedet for første gang, er en tilstrækkelig og 
forholdsmæssigt afpasset foranstaltning.

Ændringsforslag 102
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 1

Rådets holdning Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter kravene til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, for at mindske 
risikoen for at bringe ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf i 

Denne forordning fastsætter kravene til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, for at undgå, at 
der bringes ulovligt fældet træ eller 
træprodukter fremstillet heraf i omsætning.
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omsætning.

Or. en

Begrundelse

For at mindske de administrative byrder for SMV'er bør forordningen kun gælde for 
virksomheder, der bringer træ eller træprodukter i omsætning på det indre marked for første 
gang.

Ændringsforslag 103
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Artikel 2 – litra d

Rådets holdning Ændringsforslag

d) "hugstland": det land eller område, hvor 
træ eller trædelen i træprodukter er fældet

d) "hugstland": det land, hvor træ eller 
trædelen i træprodukter er fældet

Or. en

Ændringsforslag 104
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

fa) "risiko": risikoen for, at der handles 
med ulovligt fældet træ eller træprodukter 
fremstillet heraf, som er kommet på 
markedet som følge af en manglende 
overholdelse national lovgivning og/eller 
ukorrekt anvendelse af
handelskontrolsystemer

Or. en
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Ændringsforslag 105
Christa Klaß

Rådets holdning
Artikel 2 – litra f b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

fb) "ubetydelig": at de relevante 
kendsgerninger ikke giver grund til at 
antage, at det pågældende træ eller 
trædelen i det pågældende træprodukt 
blev fældet i strid med de relevante 
nationale bestemmelser eller i strid med 
alle kontrolsystemer vedrørende handel 
med træ, og at træet derfor ikke må 
markedsføres

Or. en

Ændringsforslag 106
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 2 – litra f b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

fb) "due diligence": forpligtelsen til at 
anvende alle nødvendige midler til at 
sikre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf ikke 
bringes i omsætning eller gøres 
tilgængelige på markedet

Or. en

Begrundelse

Præcisering af begrebet og supplering af artikel 4.
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Ændringsforslag 107
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 2 - litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) "gældende lovgivning": den lovgivning, 
der gælder i hugstlandet for følgende 
forhold:

g) "gældende lovgivning": den lovgivning, 
der gælder i hugstlandet, herunder 
subnationale og nationale love og 
bestemmelser, fast retspraksis og 
ratificerede internationale aftaler, for 
følgende forhold:

- rettigheder til skovhugst inden for 
offentliggjorte grænser

i) adgangs-, brugs- og 
ejendomsrettigheder, herunder 
oprindelige folks lovfæstede, beskyttede 
eller anerkendte sædvanemæssige 
rettigheder

- betaling for rettigheder til hugst og for 
træ, herunder afgifter i forbindelse med 
skovhugst

ii) miljøbeskyttelse, herunder bevaring og 
skovforvaltning

- skovhugst, herunder miljø- og 
skovbrugslovgivning i direkte tilknytning 
hertil

iii) skovhugst

- eksterne parters lovfæstede brugs- og 
ejendomsret, som skovhugsten påvirker,
samt

iv) bearbejdning af træ

v) afgifter og gebyrer, i det omfang 
skovbrugssektoren er berørt
vi) velfærd og arbejdstagerbeskyttelse, 
herunder sikkerhed og sundhed

- handels- og toldlovgivning, i det omfang 
skovbrugssektoren er berørt.

vii) handels- og toldlovgivning, i det 
omfang skovbrugssektoren er berørt.

Med henblik på en uddybning af denne 
definition fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter generelle 
principper og kriterier samt indsamler og 
offentliggør i muligt omfang indikatorer 
for hvert træproducerende land. 
For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette litra, anvendes 
proceduren i artikel 13, 14 og 15.
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Or. en

Begrundelse

Definition baseret på mønstret fra de frivillige FLEGT-partnerskaber og på Kommissionens 
ekspertise. En tilsvarende struktur findes desuden i eksisterende ordninger. Det sikres 
hermed, at der følges fælles retningslinjer og fremgangsmåder i due diligence-ordningerne.
Ad hoc-definitioner undgås.  Ratificerede internationale aftaler, lokalsamfund, 
skovforvaltning, velfærd, arbejdstagerbeskyttelse og oprindelige folks rettigheder medtages 
ligesom i ændringsforslag 38 fra førstebehandlingen. Udarbejdelsen af principper og 
kriterier skal henlægges til delegerede retsakter.

Ændringsforslag 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets holdning
Artikel 2 - litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) "gældende lovgivning": den lovgivning, 
der gælder i hugstlandet for følgende 
forhold:

g) "gældende lovgivning": de love og den 
lovgivning af national, regional eller 
international karakter, der gælder i 
hugstlandet for følgende forhold:

- rettigheder til skovhugst inden for 
offentliggjorte grænser

- rettigheder til skovhugst inden for 
lovmæssigt offentliggjorte grænser

- betaling for rettigheder til hugst og for 
træ, herunder afgifter i forbindelse med 
skovhugst

- betaling for rettigheder til hugst og for 
træ, herunder skatter og afgifter i 
forbindelse med skovhugst

- skovhugst, herunder miljø- og 
skovbrugslovgivning i direkte tilknytning 
hertil

- krav vedrørende bevaring af biologisk 
mangfoldighed, skovhugst og 
skovforvaltning, herunder miljø- og 
skovbrugslovgivning i tilknytning hertil 
samt arbejdsmarkeds- og 
velfærdslovgivning

- eksterne parters lovfæstede brugs- og 
ejendomsret, som skovhugsten påvirker,
samt

- eksterne parters lovfæstede eller 
sædvanemæssige brugs- og ejendomsret, 
som skovhugsten påvirker, samt

- handels- og toldlovgivning, i det omfang 
skovbrugssektoren er berørt.

- handels- og toldlovgivning, i det omfang 
skovbrugssektoren er berørt.

Or. en
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Begrundelse

Delvis genfremsættelse af nøgleelementer i ændringsforslag 38 fra førstebehandlingen den 
22. april 2009.

Ændringsforslag 109
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 2 – litra g a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

ga) "overvågningsorgan": en juridisk 
person eller en medlemsbaseret forening 
eller sammenslutning, der har rets- og 
handleevne til at overvåge og sikre 
anvendelse af påpasselighedsordninger, 
som gennemføres af virksomheder, der er 
certificeret til at anvende sådanne 
ordninger.

Or. en

Begrundelse

Denne definition følger Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag 110
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 3 – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Status for træ og træprodukter, der er 
omfattet af FLEGT og CITES

Status for træ og træprodukter, der er 
omfattet af FLEGT, CITES og 
eksisterende, globalt anerkendte 
skovcertificeringsordninger

Or. en
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Begrundelse

Værdien af eksisterende, pålidelige skovcertificeringsordninger skal anerkendes. En 
undtagelse for disse ordninger kan forhåbentlig også føre til en forøgelse af certificerede 
skove i hele verden.

Ændringsforslag 111
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Artikel 3 – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Status for træ og træprodukter, der er 
omfattet af FLEGT og CITES

Status for træ og træprodukter, der er 
omfattet af FLEGT og CITES samt af 
certificeringsordninger, der er 
kontrolleret af en ekstern part

Or. en

Ændringsforslag 112
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Træ og træprodukter, der er blevet 
certificeret ved en troværdig 
certificeringsordning kontrolleret af en 
ekstern part, anses for at være lovligt 
fældet i den i denne forordning anførte 
betydning.

Or. en

Begrundelse

Værdien af eksisterende, pålidelige skovcertificeringsordninger skal anerkendes. En 
undtagelse for disse ordninger kan forhåbentlig også føre til en forøgelse af certificerede 
skove i hele verden.
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Ændringsforslag 113
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Træ og træprodukter, der er certificeret i 
henhold til en skovcertificeringsordning 
kontrolleret af en ekstern part, som 
indeholder et lovlighedskrav og 
overholder denne forordning og dens 
gennemførelsesbestemmelser, anses for at 
være lovligt fældet i den i denne 
forordning anførte betydning.

Or. en

Ændringsforslag 114
Kriton Arsenis og Jo Leinen

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

-1. Omsætning eller tilgængeliggørelse på 
markedet af ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf er forbudt.
Virksomhederne skal udvise fornøden 
omhu for at sikre, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf ikke 
ved deres hjælp bringes i omsætning eller 
gøres tilgængelige på markedet.

Or. en

Begrundelse

Et totalt forbud mod at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på markedet er en afgørende 
forudsætning for opfyldelsen af forordningens erklærede mål. Desuden er en direkte 
sammenkædning mellem forbuddet og virksomhedernes specifikke forpligtelser nødvendig for 
at opretholde retssikkerheden.
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Ændringsforslag 115
Kriton Arsenis og Jo Leinen

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Virksomhederne skal udvise den 
fornødne omhu for at mindske risikoen 
for, at ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf bringes i omsætning. Med 
henblik herpå skal de anvende et sæt 
procedurer og foranstaltninger, i det 
følgende benævnt en "due diligence-
ordning", som anført i artikel 5.

1. Virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter fremstillet heraf i omsætning, 
skal sikre overholdelsen af den stk. -1 
nævnte forpligtelse ved at anvende et sæt 
procedurer og foranstaltninger, i det 
følgende benævnt en "due diligence-
ordning", som anført i artikel 5. En sådan 
due diligence-ordning skal indføres enten 
af virksomheden eller af et 
overvågningsorgan, jf. artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Sammenkædning af due diligence-forpligtelsen med forbuddet. Styrker retssikkerheden, også 
for virksomhederne. Forbuddet gøres proportionalt med problemet ved at gribe direkte fat om 
de spørgsmål, Kommissionen rejser vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af et 
"fritstående" forbud.

Ændringsforslag 116
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hver virksomhed skal opretholde og 
regelmæssigt evaluere den due diligence-
ordning, den anvender, bortset fra de 
tilfælde hvor virksomheden anvender en 
due diligence-ordning, der er udarbejdet af 
et overvågningsorgan, jf. artikel 7.

2. Hver virksomhed skal opretholde og 
regelmæssigt evaluere den due diligence-
ordning, den anvender, bortset fra de 
tilfælde hvor virksomheden anvender en 
due diligence-ordning, der er udarbejdet af 
et overvågningsorgan, jf. artikel 7.
Eksisterende nationale lovfæstede 
overvågningsordninger og enhver frivillig 
mekanisme i produktionskæden, der 
opfylder kravene i denne forordning, kan 
anvendes som grundlag for due diligence-
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ordningen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 42 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 117
Theodoros Skylakakis og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Virksomheder med undtagelse af 
SMV'er, der årligt gør træ og 
træprodukter til en værdi af over 100 000 
EUR tilgængelige på markedet, skal 
gennem hele forsyningskæden være i 
stand til:
i) at identificere både den virksomhed, der 
har leveret træet og træprodukterne, og 
den virksomhed, som træet og 
træprodukterne er leveret til
ii) på opfordring at give oplysninger om 
træartens navn, hugstlandet/-landene og 
hvis relevant den oprindelige 
hugstkoncession
iii) om nødvendigt at kontrollere, at den 
virksomhed, der har leveret træet og 
træprodukterne, har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Virksomheder, med undtagelse af SMV'er, der gør træ og træprodukter tilgængelige på 
markedet - og som omsætter for et større beløb - bør udvise nødvendig omhu i denne
henseende og bør forpligtes til at give grundlæggende oplysninger om produkterne, deres 
kilde, og hvem de leveres til.



PE440-145v02-00 32/69 AM\814446DA.doc

DA

Ændringsforslag 118
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Hvis virksomheden ved, har mistanke 
om eller rimelig grund til at formode, at 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf er blevet bragt i 
omsætning eller tilgængeliggjort på 
markedet, skal den underrette de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en rapporteringsforpligtelse for at lette håndhævelsen, gøre forbuddet 
proportionalt og brugbart ved at hindre en efterfølgende tilgængeliggørelse af ulovligt fældet 
træ.

Ændringsforslag 119
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 5 - stk. 1 - litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) risikovurderingsprocedurer, der giver 
virksomheden mulighed for at analysere og 
evaluere risikoen for, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf bringes 
i omsætning.

b) risikovurderingsprocedurer, der giver 
virksomheden mulighed for at analysere og 
evaluere risikoen for, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf bringes 
i omsætning.

Sådanne procedurer skal tage hensyn til 
oplysningerne i litra a) samt de relevante 
risikovurderingskriterier, herunder:

Sådanne procedurer skal tage hensyn til 
oplysningerne i litra a) samt de relevante 
risikovurderingskriterier, herunder:

- sikkerhed for overholdelse af gældende 
lovgivning, hvilket kan omfatte 
certificering eller andre ordninger, der er 
kontrolleret af en ekstern part, og som 

- sikkerhed for overholdelse af gældende 
lovgivning, hvilket kan omfatte 
certificering eller andre ordninger, der er 
kontrolleret af en ekstern part, og som 
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omfatter overholdelse af gældende 
lovgivning

omfatter overholdelse af gældende 
lovgivning

- udbredelsen af ulovlig fældning af træ 
af bestemte træarter

- omfanget af høringer af interesseparter

- udbredelsen af ulovlig fældning eller 
praksis i hugstlandet og/eller den region i 
landet, hvor træet er fældet

- udbredelsen af ulovlig fældning eller 
praksis i hugstlandet og/eller den region i 
landet, hvor træet er fældet under 
hensyntagen til bl.a. forekomsten af 
væbnede konflikter, af dokumenterede 
tilfælde af fejlslagen skovforvaltning og af 
høje korruptionsniveauer 
- eksisterende forbud mod import og 
eksport af træ udstedt af FN's 
Sikkerhedsråd og af Rådet for Den 
Europæiske Union

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

Or. en

Begrundelse

Interessenthøringer er et vigtigt - og succesfuldt - element i FLEGT-handlingsplanen.
Åbenheden af en due diligence-ordning er en faktor, som kan yde et væsentligt bidrag til 
ordningens mulighed for at vurdere risici effektivt. Også ændringsforslag 47 fra 
førstebehandlingen er medtaget. Hensynet til væbnede konflikter bør udtrykkeligt være en del 
af risikovurderingsproceduren. Proceduren bør endvidere tage hensyn til relevante forbud.

Ændringsforslag 120
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Artikel 5 - stk. 1 - litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) risikovurderingsprocedurer, der giver 
virksomheden mulighed for at analysere og 
evaluere risikoen for, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf bringes 
i omsætning.

b) risikovurderingsprocedurer, der giver 
virksomheden mulighed for at analysere og 
evaluere risikoen for, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter fremstillet heraf bringes 
i omsætning.

Sådanne procedurer skal tage hensyn til 
oplysningerne i litra a) samt de relevante 
risikovurderingskriterier, herunder:

Sådanne procedurer skal tage hensyn til 
oplysningerne i litra a) samt de relevante 
risikovurderingskriterier, herunder:
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- sikkerhed for overholdelse af gældende 
lovgivning, hvilket kan omfatte 
certificering eller andre ordninger, der er 
kontrolleret af en ekstern part, og som 
omfatter overholdelse af gældende 
lovgivning

- sikkerhed for overholdelse af gældende 
lovgivning, hvilket kan omfatte 
certificering eller andre ordninger, der er 
kontrolleret af en ekstern part, og som 
omfatter overholdelse af gældende 
lovgivning

- udbredelsen af ulovlig fældning af træ af 
bestemte træarter

- udbredelsen af ulovlig fældning af træ af 
bestemte træarter

- udbredelsen af ulovlig fældning eller 
praksis i hugstlandet og/eller den region i 
landet, hvor træet er fældet

- udbredelsen af ulovlig fældning i 
hugstlandet og/eller den region i landet, 
hvor træet er fældet

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

Or. en

Ændringsforslag 121
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) medmindre den risiko, der er blevet 
identificeret som led i de i litra b) 
omhandlede risikovurderingsprocedurer, er 
ubetydelig, risikobegrænsende procedurer, 
der består af en række foranstaltninger og 
procedurer, som er hensigtsmæssige og 
forholdsmæssigt afpassede med henblik på 
effektivt at minimere risikoen, og som kan 
omfatte krav om yderligere oplysninger 
eller dokumentation og/eller krav om 
ekstern kontrol.

c) medmindre den risiko, der er blevet 
identificeret som led i de i litra b) 
omhandlede risikovurderingsprocedurer 
eller på grundlag af objektive kriterier, er 
ubetydelig, risikobegrænsende procedurer, 
der består af en række foranstaltninger og 
procedurer, som er hensigtsmæssige og 
forholdsmæssigt afpassede med henblik på 
effektivt at minimere risikoen, og som kan 
omfatte krav om yderligere oplysninger 
eller dokumentation og/eller krav om 
ekstern kontrol.

Or. de

Begrundelse

I mange tilfælde er risikoen for ulovlig skovhugst som følge af lovbestemte krav og 
skovejernes særlige tilknytning til deres skovområder ikkeeksisterende eller ubetydelig. Det er 
muligt at foretage en hensigtsmæssig evaluering af risikoen ved hjælp af 
risikovurderingsprocedurer, men også på grundlag af objektive kriterier (f. eks. når ejeren er 
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i besiddelse af mindre skovparceller). På denne måde kan der opnås et tilfredsstillende 
costbenefitforhold ved gennemførelsen.

Ændringsforslag 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til 
markedsudviklingen og de erfaringer, der 
er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især gennem den 
rapportering, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF vedrørende 
yderligere risikovurderingskriterier, der 
måtte være nødvendige for at supplere 
dem, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 1, litra b), andet afsnit. Når 
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, handler den i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i denne forordning.

3. Under hensyntagen til 
markedsudviklingen og de erfaringer, der 
er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især gennem den 
rapportering, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF for at supplere 
nærværende artikels stk. 1 og med henblik 
på at øge due diligence-ordningernes 
effektivitet med hensyn til at forhindre, at 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf bringes i omsætning på 
det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "gøre tilgængelig på det indre marked", som ordføreren foreslår, er for bredt og 
giver ikke tilstrækkelig retssikkerhed. "Bringe i omsætning" er et veldefineret begreb i EU-
retten, hvilket ikke er tilfældet for "gøre tilgængelig". At "gøre tilgængelig" kunne omfatte 
samtlige aktører i produktionskæden fra landmanden til den lokale møbelhandler.



PE440-145v02-00 36/69 AM\814446DA.doc

DA

Ændringsforslag 123
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets holdning Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til 
markedsudviklingen og de erfaringer, der 
er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især gennem den 
rapportering, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF vedrørende 
yderligere risikovurderingskriterier, der 
måtte være nødvendige for at supplere 
dem, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 1, litra b), andet afsnit. Når 
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, handler den i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i denne forordning.

3. For at tage hensyn til 
markedsudviklingen og de erfaringer, der 
er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især gennem den 
udveksling af oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11a1, og den 
rapportering, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF vedrørende 
yderligere risikovurderingskriterier, der 
måtte være nødvendige for at supplere 
dem, der er omhandlet i nærværende 
artikels stk. 1, litra b), andet afsnit. Når 
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, handler den i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i denne forordning.

______________
1Artikel 11a (ny)
1. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen yder teknisk bistand og 
vejledning til virksomheder, idet der tages 
hensyn til situationen for små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at lette overholdelsen af kravene i 
denne forordning, især med hensyn til 
implementeringen af en due diligence-
ordning i henhold til artikel 5.
2. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen letter udvekslingen af 
oplysninger om bedste praksis vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning og 
stiller på anmodning disse oplysninger til 
rådighed for virksomhederne, herunder 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder.
3. De kompetente myndigheder og 
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Kommissionen administrerer og formidler 
oplysninger om ulovlig skovhugst og 
hermed forbunden handel med henblik på 
at bistå virksomhederne med systematiske 
risikovurderinger, jf. artikel 5, stk. 1, litra 
b).
4. I forbindelse med formidlingen af 
sådanne oplysninger sikrer 
medlemsstaterne overholdelsen af 
tavshedspligt og garanterer fortroligheden 
af alle personlige oplysninger, som de 
ligger inde med eller får kendskab til, i 
overensstemmelse med direktiv 95/46.
5. Bistanden skal ydes på en sådan måde, 
at de kompetente myndigheders 
ansvarsområder ikke kompromitteres, og 
deres handlefrihed i håndhævelsen af 
forordningen bevares.

Or. en

Begrundelse

De indhøstede erfaringer fra den tekniske bistand og vejledning bør også inddrages som 
supplement til risikovurderingskriterierne.

Ændringsforslag 124
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. De enkelte medlemsstater kan, for så 
vidt angår adgangen til markedet for træ 
og træprodukter, fastsætte strengere krav 
til fældningen og oprindelsen af træ end 
dem, der er fastlagt i denne forordning, 
herunder krav om bæredygtig 
skovforvaltning, beskyttelse af miljøet, 
bevaring af biologisk mangfoldighed og 
økosystemer, beskyttelse af lokale 
samfund og deres levesteder, beskyttelse 
af skovafhængige samfund, samt respekt 
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for oprindelige folks rettigheder og for 
menneskerettighederne.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, der giver 
medlemsstaterne mulighed for at indføre strengere nationale krav i relevant omfang.

Ændringsforslag 125
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 5 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 5a
Mærkning

Medlemsstaterne sikrer, at alt træ og alle 
træprodukter, der bringes i omsætning, 
senest ...* og i relevant omfang mærkes 
med de oplysninger, som er angivet i 
artikel 4, stk. 2a, nr. i) og ii).
Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter fastlægge detaljerede 
regler med henblik på at sikre 
mærkningsordningens effektivitet. For så 
vidt angår de delegerede retsakter, der er 
nævnt i dette stykke, finder procedurerne i 
artikel 13, 14 og 15 anvendelse.
*EUT: to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "gøre tilgængelig på det indre marked", som ordføreren foreslår [ændringsforslag 
35], er for bredt og giver ikke tilstrækkelig retssikkerhed. "Bringe i omsætning" er et 
veldefineret begreb i EU-retten, hvilket ikke er tilfældet for "gøre tilgængelig". At "gøre 
tilgængelig" kunne omfatte samtlige aktører i produktionskæden fra landmanden til den 
lokale møbelhandler.



AM\814446DA.doc 39/69 PE440-145v02-00

DA

Ændringsforslag 126
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 5 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 5a
Medlemsstaterne kan give 
markedsdeltagere tilladelse til på rent 
frivillig basis at mærke træ, som er 
produceret på lovlig og bæredygtig vis, og 
til i dette øjemed at vedtage regler for 
deres område med henblik på at udelukke 
misbrug eller forfalskninger.

Or. de

Begrundelse

De foranstaltninger, der er indeholdt i forordningen, udgør en tilstrækkelig garanti for, at kun 
lovligt og bæredygtigt produceret træ bringes i omsætning i EU. Der er derfor ikke behov for 
yderligere mærkning, som ville indebære unødvendigt arbejde og bureaukrati for 
markedsdeltagerne. Hvis medlemsstaterne vælger at bruge dette instrument af 
markedsføringsårsager, bør der være tale om en rent frivillig mulighed.

Ændringsforslag 127
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets holdning 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.
Sådanne 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.
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Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse fra EP's førstebehandling. De nationale kompetente myndigheder spiller en 
afgørende rolle for en grundig og effektiv gennemførelse af denne forordning. Det er derfor 
meget vigtigt, at de får de nødvendige beføjelser, men også en klar tidsplan, således at de får 
mulighed for at forberede sig ordentligt til gennemførelsen af forordningen.

Ændringsforslag 128
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel  6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

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.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 63 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Et overvågningsorgan varetager 
følgende funktioner:

1. Et overvågningsorgan varetager 
følgende funktioner:

a) det opretholder og evaluerer 
regelmæssigt en due diligence-ordning i 
henhold til artikel 5 og giver virksomheder 

a) det opretholder og evaluerer 
regelmæssigt en due diligence-ordning i 
henhold til artikel 5 og giver virksomheder 
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ret til at anvende den ret til at anvende den
b) det kontrollerer, at dets due diligence-
ordning anvendes korrekt af disse 
virksomheder

b) det kontrollerer, at dets due diligence-
ordning anvendes korrekt af disse 
virksomheder

c) det træffer passende foranstaltninger i 
tilfælde af, at en virksomhed forsømmer at 
anvende dets due diligence-ordning 
korrekt, og underretter bl.a. de kompetente 
myndigheder ved alvorlige eller gentagne
forsømmelser fra virksomhedens side.

c) det træffer passende foranstaltninger i 
tilfælde af, at en virksomhed forsømmer at 
anvende dets due diligence-ordning 
korrekt, og underretter bl.a. de kompetente 
myndigheder ved forsømmelser fra 
virksomhedens side.

Or. en

Ændringsforslag 130
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) det kontrollerer, at dets due diligence-
ordning anvendes korrekt af disse 
virksomheder

b) det sikrer via en 
overvågningsmekanisme, at due diligence-
ordningerne anvendes af de virksomheder, 
som det har certificeret som brugere af 
dets due diligence-ordning

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af det oprindelige kommissionsforslag og ændringsforslag 51 fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag 131
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) det træffer passende foranstaltninger i 
tilfælde af, at en virksomhed forsømmer 

c) det træffer passende disciplinære
foranstaltninger mod certificerede 
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at anvende dets due diligence-ordning 
korrekt, og underretter bl.a. de
kompetente myndigheder ved alvorlige 
eller gentagne forsømmelser fra 
virksomhedens side.

virksomheder, der ikke efterlever dets due 
diligence-ordning; de disciplinære 
foranstaltninger skal bl.a. omfatte 
indrapportering af sagen til den relevante 
nationale kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden af det oprindelige kommissionsforslag og ændringsforslag 51 fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag 132
Paolo Bartolozzi

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

(c) den varetager sine funktioner på en 
måde, der hindrer interessekonflikter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 133
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder foretager 
regelmæssige tilsyn for at kontrollere, at de 
overvågningsorganer, der opererer på de 
kompetente myndigheders retsområde, 
fortsat varetager de funktioner, der er 
fastlagt i stk. 1, og opfylder kravene i 
stk. 2.

4. De kompetente myndigheder foretager 
regelmæssige tilsyn, herunder audits på 
stedet, i henhold til en årlig plan eller ved 
begrundet mistanke fra tredjemands side,
for at kontrollere, at de 
overvågningsorganer, der opererer på de 
kompetente myndigheders retsområde, 
fortsat varetager de funktioner, der er 
fastlagt i stk. 1, og opfylder kravene i 
stk. 2. Tilsynene meddeles til og 
gennemgås af Kommissionen en gang om 
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året. Rapporterne fra tilsynene gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Hovedsagelig genfremsættelse fra EP's førstebehandling. For at sikre lovgivningens 
effektivitet er det vigtigt, at tilsynene ikke blot er skrivebordsoperationer. For at sikre 
gennemsigtigheden og adgangen til information skal tilsynsrapporterne gøres offentligt 
tilgængelige. De kompetente myndigheder spiller faktisk en meget vigtig rolle i forordningens 
gennemførelse. Grundlaget for deres virksomhed bør derfor være veldefineret - også for at 
sikre, at gennemførelsesforanstaltningerne er sammenlignelige i hele EU.

Ændringsforslag 134
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder foretager 
regelmæssige tilsyn for at kontrollere, at de 
overvågningsorganer, der opererer på de 
kompetente myndigheders retsområde, 
fortsat varetager de funktioner, der er 
fastlagt i stk. 1, og opfylder kravene i 
stk. 2.

4. De kompetente myndigheder foretager 
tilsyn med regelmæssige mellemrum eller 
ved begrundet mistanke fra tredjemands 
side for at kontrollere, at de 
overvågningsorganer, der opererer på de 
kompetente myndigheders retsområde, 
fortsat varetager de funktioner, der er 
fastlagt i stk. 1, og opfylder kravene i 
stk. 2. Rapporterne fra tilsynene gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 54 fra EP's førstebehandling.
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Ændringsforslag 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder eller
Kommissionen kan inddrage en 
anerkendelse, hvis den kompetente 
myndighed eller Kommissionen har 
fastslået, at et overvågningsorgan ikke 
længere varetager de funktioner, der er 
fastlagt i stk. 1, eller opfylder kravene i 
stk. 2. Den kompetente myndighed og 
Kommissionen kan kun inddrage en 
anerkendelse, de selv har udstedt. De 
berørte medlemsstater underrettes, inden 
Kommissionen inddrager en anerkendelse.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om inddragelsen af en 
anerkendelse.

6. Kommissionen suspenderer eller 
inddrager en anerkendelse, hvis den 
kompetente myndighed eller 
Kommissionen har fastslået, at et 
overvågningsorgan ikke længere varetager 
de funktioner, der er fastlagt i stk. 1, eller 
opfylder kravene i stk. 2. De berørte 
medlemsstater underrettes, inden 
Kommissionen suspenderer eller inddrager 
en anerkendelse.

Or. en

Begrundelse

EP-ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen med tilføjelse af et valg mellem to muligheder 
- suspension eller inddragelse (afhængigt af grovheden af overtrædelserne og af, om de har 
forekommet i gentagne tilfælde) - som bør være i overensstemmelse med den centraliserede 
anerkendelse af overvågningsorganer.

Ændringsforslag 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn 
med, om virksomhederne overholder 
kravene i artikel 4 og 5.

1. De kompetente myndigheder fører med 
passende mellemrum, der er tilpasset 
kompleksiteten af forsyningskæden for 
træ og træprodukter, dvs. under særlig 
hensyntagen til dennes tidlige led, tilsyn 
med, om virksomhederne overholder 
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kravene i artikel 4 og 5.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og nøje kontrol, der udøves 
af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning, under særlig 
hensyntagen til de tidlige led i forsyningskæden.

Ændringsforslag 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête og Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn 
med, om virksomhederne overholder 
kravene i artikel 4 og 5.

1. De kompetente myndigheder fører på 
grundlag af risikoanalyser og med 
passende mellemrum tilsyn med, om 
virksomhederne overholder kravene i 
artikel 4 og 5.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og streng kontrol, der 
udøves af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning.

Ændringsforslag 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête og Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Kontrollerne kan bl.a. bestå i:
a) undersøgelse af de foranstaltninger og 
procedurer, der indgår i due diligence-
ordningen
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b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser, der viser, at due diligence-
ordningen fungerer korrekt
c) stikprøvevist tilsyn, herunder om 
nødvendigt tilsyn på stedet.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og streng kontrol, der 
udøves af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning.

Ændringsforslag 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Kontrollerne kan bl.a. bestå i:
a) undersøgelse af de foranstaltninger og 
procedurer, der indgår i due diligence-
ordningen
b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser, der viser, at due diligence-
ordningen fungerer korrekt
c) stikprøvevist tilsyn, herunder om 
nødvendigt tilsyn på stedet.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og nøje kontrol, der udøves 
af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning, under særlig 
hensyntagen til de tidlige led i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn.

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn, navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og til 
dokumentation eller optegnelser.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og nøje kontrol, der udøves 
af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning, under særlig 
hensyntagen til de tidlige led i forsyningskæden.

Ændringsforslag 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête og Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn.

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn, navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og til 
dokumentation eller optegnelser.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og streng kontrol, der 
udøves af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning.
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Ændringsforslag 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, kan 
de kompetente myndigheder påbyde 
virksomhederne at træffe udbedrende 
foranstaltninger. Hvis virksomheden 
undlader at træffe udbedrende 
foranstaltninger, kan det medføre 
sanktioner i overensstemmelse med 
artikel 17.

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, som 
f.eks. brug af en ufuldstændig eller 
ineffektiv due diligence-ordning for at 
minimere risikoen for, at ulovligt fældet 
træ og træprodukter fremstillet heraf 
bringes i omsætning, kan de kompetente 
myndigheder påbyde virksomhederne at 
træffe udbedrende foranstaltninger. Hvis 
virksomheden undlader at træffe 
udbedrende foranstaltninger, kan det 
medføre sanktioner i overensstemmelse 
med artikel 17.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og nøje kontrol, der udøves 
af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning, under særlig 
hensyntagen til de tidlige led i forsyningskæden.

Ændringsforslag 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête og Catherine Soullie

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, kan 
de kompetente myndigheder påbyde 
virksomhederne at træffe udbedrende 
foranstaltninger. Hvis virksomheden 
undlader at træffe udbedrende 
foranstaltninger, kan det medføre 
sanktioner i overensstemmelse med 

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, som 
f.eks. brug af en ufuldstændig eller 
ineffektiv due diligence-ordning for at 
minimere risikoen for, at ulovligt fældet 
træ og træprodukter fremstillet heraf
bringes i omsætning, kan de kompetente 
myndigheder påbyde virksomhederne at 
træffe udbedrende foranstaltninger.    Hvis 
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artikel 17. virksomheden undlader at træffe 
udbedrende foranstaltninger, kan det 
medføre sanktioner i overensstemmelse 
med artikel 17.

Or. fr

Begrundelse

Systemets effektivitet skal være underbygget af en hensigtsmæssig og streng kontrol, der 
udøves af de enkelte medlemsstater, så snart produkterne er bragt i omsætning.

Ændringsforslag 144
Elena Oana Antonescu

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, kan 
de kompetente myndigheder påbyde 
virksomhederne at træffe udbedrende 
foranstaltninger. Hvis virksomheden 
undlader at træffe udbedrende 
foranstaltninger, kan det medføre 
sanktioner i overensstemmelse med 
artikel 17.

3. Hvis der i forlængelse af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn er påvist mangler, kan 
de kompetente myndigheder påbyde 
virksomhederne at træffe udbedrende 
foranstaltninger. Hvis virksomheden 
undlader at træffe udbedrende 
foranstaltninger, kan det medføre 
sanktioner i overensstemmelse med 
artikel 17. Hvis de kompetente 
myndigheder har konstateret, at 
virksomheden har undladt at gennemføre 
en due diligence-ordning, anses det 
ansvarlige overvågningsorgan for at have 
undladt at varetage sine funktioner i 
henhold til artikel 7, stk. 1, litra a)-c), og 
som følge heraf kan dets anerkendelse 
inddrages i overensstemmelse med artikel 
7, stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Hvis den kompetente myndighed opdager, at en virksomhed har undladt at anvende en due 
diligence-ordning, skal også det ansvarlige overvågningsorgan anses at have misligholdt sine 
forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a)-c). 
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Ændringsforslag 145
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. Tilsynene kan bl.a. bestå i:
a) undersøgelse af due diligence-
ordningen, herunder procedurerne for 
risikovurdering og risikobegrænsning
b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser for at kontrollere, om 
ordningen og procedurerne fungerer 
korrekt
c) stikprøvevist tilsyn, herunder audits på 
stedet.
Kommissionen fører opsyn med den 
måde, hvorpå medlemsstaterne varetager 
disse opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder og så vidt muligt koordinerer deres 
kontrol- og tilsynsvirksomhed. Kommissionen bør fremme dette samarbejde. Endelig skal 
gennemførelsen af denne forordning være fleksibel med hensyn til de mekanismer, der 
anvendes, og der bør gives mulighed for anvendelse af ny teknologi, der vil gøre kontrollerne 
mere præcise i fremtiden. 

Ændringsforslag 146
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3b. Kommissionen kan vedtage 
detaljerede regler for hyppigheden og 
arten af de i stk. 3a omhandlede tilsyn 
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med henblik på at sikre en effektiv kontrol 
med virksomhederne.
For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder og så vidt muligt koordinerer deres 
tilsyns- og inspektionsvirksomhed. Kommissionen bør fremme dette samarbejde. Endelig skal 
gennemførelsen af denne forordning være fleksibel med hensyn til de mekanismer, der 
anvendes, og der bør gives mulighed for anvendelse af ny teknologi, der gør tilsynet mere 
nøjagtigt i fremtiden. 

Ændringsforslag 147
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3 c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3c. Efterhånden som relevante 
teknologier bliver tilgængelige, kan 
inspektørerne gøre brug af dem.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder og så vidt muligt koordinerer deres 
tilsyns- og inspektionsvirksomhed. Kommissionen bør fremme dette samarbejde. Endelig skal 
gennemførelsen af denne forordning være fleksibel med hensyn til de mekanismer, der 
anvendes, og der bør gives mulighed for anvendelse af ny teknologi, der gør tilsynet mere 
nøjagtigt i fremtiden. 
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Ændringsforslag 148
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 11 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes og med tredjelandes 
administrative myndigheder og med 
Kommissionen for at sikre 
overensstemmelse med denne forordning.

1. De kompetente myndigheder 
samarbejder indbyrdes, med andre organer 
i de nationale forvaltninger, med 
tredjelandes administrative myndigheder 
og med Kommissionen for at sikre 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

De mange facetter af problemet med ulovlig skovhugst kræver også samarbejde mellem 
forskellige dele af de nationale forvaltninger. Dette aspekt bør nævnes udtrykkeligt i 
forordningen.

Ændringsforslag 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 11a
Rådgivende gruppe

1. Der etableres en rådgivende gruppe 
bestående af repræsentanter for 
interesseparterne, herunder bl.a. 
repræsentanter for den skovbaserede 
industri, skovejere, handelsleddet, ikke-
statslige organisationer (ngo'er) og 
forbrugergrupper, og med en 
repræsentant for Kommissionen som 
formand.
2. Repræsentanter for medlemsstaterne og 
for Europa-Parlamentet kan deltage i den 
rådgivende gruppes møder.
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3. Kommissionen hører den rådgivende 
gruppe, inden den træffer beslutninger i 
henhold til denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at formalisere høringer, der hidtil har fundet sted bilateralt og uformelt.

Ændringsforslag 150
Kriton Arsenis og Jo Leinen

Rådets holdning
Artikel 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 11a
Teknisk bistand, vejledning og udveksling 

af oplysninger
1. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen yder teknisk og anden 
bistand samt vejledning til virksomheder, 
idet der tages hensyn til situationen for
små og mellemstore virksomheder, med 
henblik på at lette overholdelsen af 
kravene i denne forordning, især med 
hensyn til implementeringen af en due 
diligence-ordning i henhold til artikel 5.
2. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen letter udvekslingen af 
oplysninger om bedste praksis vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning og 
stiller på anmodning disse oplysninger til 
rådighed for virksomhederne.
3. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen administrerer og formidler 
oplysninger om ulovlig skovhugst og 
hermed forbunden handel med henblik på 
at bistå virksomhederne med systematiske 
risikovurderinger, jf. artikel 5, stk. 1, litra 
b).
4. I forbindelse med formidlingen af 
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sådanne oplysninger sikrer 
medlemsstaterne hensyntagen til 
kommercielle interesser og garanterer 
fortroligheden af alle oplysninger, som de 
ligger inde med eller får kendskab til, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og EU-lovgivningen.
5. Bistanden skal ydes på en sådan måde, 
at de kompetente myndigheders 
ansvarsområder ikke kompromitteres, og 
deres handlefrihed i håndhævelsen af 
nærværende forordning bevares.

Or. en

Begrundelse

Dette tilvejebringer et grundlag for at nedbringe de administrative byrder, samtidig med at 
der tages hensyn til SMV'ernes situation ved at yde teknisk bistand og sikre formidling af 
oplysninger, herunder om bedste praksis.

Ændringsforslag 151
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

For at tage hensyn til de erfaringer, der er 
gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især identificeret ved 
den rapportering, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, og udviklingen i 
forbindelse med tekniske egenskaber, de 
endelige brugere og produktionsprocesser 
for træ og træprodukter, kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF, der ændrer og 
udbygger listen over træ og træprodukter, 
som er anført i bilaget. Sådanne retsakter 
må ikke pålægge virksomhederne en 
uforholdsmæssig byrde. Når 
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, handler den i 

For at tage hensyn til de erfaringer, der er 
gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især identificeret ved 
den rapportering, der er omhandlet i artikel 
18, stk. 3, og den udveksling af 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 
11a1, og udviklingen i forbindelse med 
tekniske egenskaber, de endelige brugere 
og produktionsprocesser for træ og 
træprodukter, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF, der ændrer og 
udbygger listen over træ og træprodukter, 
som er anført i bilaget. Når Kommissionen 
vedtager sådanne delegerede retsakter, 
handler den i overensstemmelse med de 
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overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i denne forordning.

relevante bestemmelser i denne forordning.

_________________
1Artikel 11a (ny)
1. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen yder teknisk bistand og 
vejledning til virksomheder, idet der tages 
hensyn til situationen for små og 
mellemstore virksomheder, med henblik 
på at lette overholdelsen af kravene i 
denne forordning, især med hensyn til 
implementeringen af en due diligence-
ordning i henhold til artikel 5.
2. De kompetente myndigheder bistået af 
Kommissionen letter udvekslingen af 
oplysninger om bedste praksis vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning og 
stiller på anmodning disse oplysninger til 
rådighed for virksomhederne, herunder 
navnlig små og mellemstore 
virksomheder.
3. De kompetente myndigheder og 
Kommissionen administrerer og formidler 
oplysninger om ulovlig skovhugst og 
hermed forbunden handel med henblik på 
at bistå virksomhederne med systematiske 
risikovurderinger, jf. artikel 5, stk. 1, litra 
b).
4. I forbindelse med formidlingen af 
sådanne oplysninger sikrer 
medlemsstaterne hensyntagen til 
kommercielle interesser og garanterer 
fortroligheden af alle oplysninger, som de 
ligger inde med eller får kendskab til, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og fællesskabslovgivningen.
5. Bistanden skal ydes på en sådan måde, 
at de kompetente myndigheders 
ansvarsområder ikke kompromitteres, og 
deres handlefrihed i håndhævelsen af 
forordningen bevares.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 68 fra EP's førstebehandling under hensyntagen til den nye artikel 11a.

Ændringsforslag 152
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 3, artikel 7, 
stk. 7, og artikel 12, i en periode på syv år 
efter denne forordnings ikrafttræden.
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
tre måneder før slutningen af en treårig 
periode efter datoen for anvendelsen af 
denne forordning. Delegationen af 
beføjelser forlænges automatisk i perioder 
af en tilsvarende varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
tilbagekalder den i overensstemmelse med 
artikel 14.

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 2, litra g), artikel 5, 
stk. 3, artikel 7, stk. 7, og artikel 12, i en 
periode på syv år efter denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen aflægger 
rapport vedrørende de delegerede 
beføjelser senest tre måneder før slutningen 
af en treårig periode efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning.
Delegationen af beføjelser forlænges 
automatisk i perioder af en tilsvarende 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet tilbagekalder den i 
overensstemmelse med artikel 14.

Or. en

Begrundelse

Delegationen skal også omfatte udspecificering af gældende lovgivning.

Ændringsforslag 153
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 5, 
stk. 3, artikel 7, stk. 7, og artikel 12, kan 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 2, 
litra g), artikel 5, stk. 3, artikel 7, stk. 7, og 
artikel 12, kan tilbagekaldes af Europa-
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Rådet. Parlamentet eller Rådet.

Or. en

Begrundelse

Delegationen skal også omfatte udspecificering af gældende lovgivning.

Ændringsforslag 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Artikel 17

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

a) Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes.

b) Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning, 
og kan bl.a. omfatte:
i) bøder, der står i et rimeligt forhold til 
miljøskaderne, træets eller 
træprodukternes værdi og de 
skattemæssige tab og de økonomiske 
skader, overtrædelsen har forvoldt;
sanktionernes niveau skal beregnes 
således, at det sikres, at de effektivt 
berøver de ansvarlige den økonomiske 
gevinst ved alvorlige overtrædelser, uden 
at dette berører den legitime ret til at 
udøve et erhverv; bøder for gentagne 
alvorlige overtrædelser forhøjes gradvis



PE440-145v02-00 58/69 AM\814446DA.doc

DA

ii) beslaglæggelse af det træ og de 
træprodukter, der er berørt
iii) øjeblikkelig suspension af 
handelstilladelsen.
c) Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Or. fr

Begrundelse

Der må ikke være svage punkter noget sted i Europa. Forordningen skal indeholde 
bestemmelser om en ordning med strenge, afskrækkende og konsekvente sanktioner i EU på 
linje med Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om ulovligt fiskeri, der blev enstemmigt 
vedtaget.  

Ændringsforslag 155
Anja Weisgerber

Rådets holdning
Artikel 17

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes hurtigt. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have 
afskrækkende virkning. Inden for 
rammerne af den nationale lovgivning og 
de nationale beføjelser kan bøder, 
beslaglæggelse af træ og inddragelse af 
handelstilladelser for det indre marked 
betragtes som passende instrumenter.
Midlertidige foranstaltninger, der træffes 
af de kompetente myndigheder, skal være 
af en sådan art, at de hindrer en 
fortsættelse af den pågældende 
overtrædelse. Medlemsstaterne giver 
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Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. de

Begrundelse

Hvis forordningens mål skal kunne gennemføres i praksis på effektiv vis, er det vigtigt, at 
reglerne vedrørende sanktioner hurtigt tages i brug. Ved fastlæggelse af sanktioner skal 
medlemsstaterne inden for rammerne af den nationale lovgivning og de nationale beføjelser 
(nærhedsprincippet) sikre, at de er effektive.

Ændringsforslag 156
Judith A. Merkies

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest den … og herefter hvert sjette år 
foretager Kommissionen på basis af 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af forordningens funktion og 
effektivitet, navnlig med hensyn til de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder samt hvilke 
produkter der er omfattet. Rapporterne kan, 
hvis det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsforslag.

3. Senest den …* og herefter hvert sjette år 
foretager Kommissionen på basis af 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af forordningens funktion og 
effektivitet med hensyn til at forhindre, at 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf bringes i omsætning eller 
gøres tilgængelig på det indre marked.
Den overvejer i den forbindelse navnlig:

- de administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder samt hvilke 
produkter der er omfattet og
- sit bidrag til de fastsatte mål, som er at 
standse afskovning og skovnedbrydning 
og de deraf afledte drivhusgasemissioner 
og tab af biologisk mangfoldighed samt at 
fremme en bæredygtig økonomisk vækst, 
en bæredygtig menneskelig udvikling og 
respekten for oprindelige folkeslag og 
lokale skovsamfund og dermed at opfylde 
EU's internationale forpligtelser og 
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tilsagn.
Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, 
ledsages af hensigtsmæssige 
lovgivningsforslag.

_____________

* EUT: indsæt venligst datoen 36 + 30 måneder
efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

_______________

* EUT: indsæt venligst datoen 36 + 12 måneder
efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner.  The report of the Commission should not be limited to an assessment of 
the economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Ændringsforslag 157
Holger Krahmer og Marit Paulsen

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Senest den … og herefter hvert sjette år 
foretager Kommissionen på basis af 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af forordningens funktion og 
effektivitet, navnlig med hensyn til de 
administrative følger for små og 
mellemstore virksomheder samt hvilke 
produkter der er omfattet. Rapporterne kan, 
hvis det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsforslag.

3. Senest den …* og herefter hvert sjette år 
foretager Kommissionen på basis af 
rapporterne og erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning en 
evaluering af forordningens funktion og 
effektivitet med hensyn til at forhindre, at 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf bringes i omsætning på 
det indre marked. Den overvejer i den 
forbindelse navnlig de administrative 
følger for små og mellemstore 
virksomheder samt produktdækningen.
Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, 
ledsages af hensigtsmæssige 
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lovgivningsforslag.
_______________

* EUT: indsæt venligst datoen 36 + 30 måneder
efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

_______________

* EUT: indsæt venligst datoen 36 + 12 måneder
efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "gøre tilgængelig på det indre marked", som ordføreren foreslår [ændringsforslag 
68], er for bredt og giver ikke tilstrækkelig retssikkerhed. "Bringe i omsætning" er et 
veldefineret begreb i EU-retten, hvilket ikke er tilfældet for "gøre tilgængelig". At "gøre 
tilgængelig" kunne omfatte samtlige aktører i produktionskæden fra landmanden til den 
lokale møbelhandler.

Ændringsforslag 158
Kartika Tamara Liotard

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Den anvendes fra den …. Artikel 5, stk. 2, 
artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 7 og 8, 
anvendes dog fra dagen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Den anvendes fra den …. Artikel 3, stk. 1, 
artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 7 og 8, 
anvendes dog fra dagen for denne 
forordnings ikrafttræden.

____________

* EUT: indsæt venligst datoen 30 måneder efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

______________

* EUT: indsæt venligst datoen 12 måneder efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.
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Ændringsforslag 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4404 Emner af træ til tøndebånd, 
stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede 
eller tilspidsede, men ikke savskårne i 
længderetningen, og emner af nåletræ til 
spadserestokke, paraplyskafter, 
værktøjsskafter og lignende, groft 
tildannede eller afrundede, men ikke 
drejede, bøjede eller på anden måde 
bearbejdede, samt træspån og lignende 

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 160
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4404 Emner af træ til tøndebånd, 
stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede 
eller tilspidsede, men ikke savskårne i 
længderetningen, og emner af nåletræ til 
spadserestokke, paraplyskafter, 
værktøjsskafter og lignende, groft 
tildannede eller afrundede, men ikke 
drejede, bøjede eller på anden måde 
bearbejdede, samt træspån og lignende 

Or. en
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Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 

Ændringsforslag 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 2 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4405 00 00 Træuld og træmel

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 162
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 2 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4405 00 00 Træuld og træmel

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 
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Ændringsforslag 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 13 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4417 00 00 Værktøj og redskaber af træ; 
skafter, håndtag og lignende dele af træ 
til værktøj og redskaber; børstetræ, 
skafter og håndtag af træ til koste og 
børster; blokke og læster af træ til fodtøj

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 164
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 13 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4417 00 00 Værktøj og redskaber af 
træ; skafter, håndtag og lignende dele af 
træ til værktøj og redskaber; børstetræ, 
skafter og håndtag af træ til koste og 
børster; blokke og læster af træ til fodtøj

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 



AM\814446DA.doc 65/69 PE440-145v02-00

DA

Ændringsforslag 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 14 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4419 00 Bordservice og køkkenudstyr af 
træ

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 166
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 14 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4419 00 Bordservice og køkkenudstyr af 
træ

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 
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Ændringsforslag 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 14 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4420 Indlagt træ og træmosaik; æsker, 
skrin og etuier til smykker eller bestik 
samt lignende varer af træ; statuetter og 
andre dekorationsgenstande af træ; 
boligudstyr af træ, som ikke henhører 
under kapitel 94

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 168
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 14 b (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4420 Indlagt træ og træmosaik; æsker, 
skrin og etuier til smykker eller bestik 
samt lignende varer af træ; statuetter og 
andre dekorationsgenstande af træ; 
boligudstyr af træ, som ikke henhører 
under kapitel 94

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 
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Ændringsforslag 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 14 c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4421 Andre varer af træ (bøjler til tøj og
lign.)

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 170
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 14 c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- 4421 Andre varer af træ (bøjler til tøj og 
lign.)

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 

Ændringsforslag 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 15

Rådets holdning Ændringsforslag

- Papirmasse og papir som omhandlet i - Papirmasse og papir som omhandlet i 
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kapitel 47 og 48 i den kombinerede 
nomenklatur med undtagelse af 
bambusbaserede produkter og 
genbrugspapir og -pap (affald)

kapitel 47, 48 og 49 i den kombinerede 
nomenklatur med undtagelse af 
bambusbaserede produkter og 
genbrugspapir og –pap (affald)

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie og Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets holdning
Bilag – led 16

Rådets holdning Ændringsforslag

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
og 9403 90 30 Træmøbler

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 
9403 90 30 Træmøbler

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal så vidt muligt finde anvendelse på alle træprodukter. Enhver udeladelse 
udgør potentielt et smuthul og er kilde til uligheder i sektoren.

Ændringsforslag 173
Kriton Arsenis

Rådets holdning
Bilag – led 16

Rådets holdning Ændringsforslag

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 
9403 90 30 Træmøbler

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 
9403 90 30 Træmøbler

Or. en
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Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på så mange kategorier af træprodukter som muligt for at 
undgå at skabe smuthuller og unfair konkurrence. Kodificeringen følger den kombinerede 
nomenklatur (bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87). 


