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Ändringsförslag 72
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt
Skäl 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som timmer, andra typer av 
skogsprodukter och miljötjänster. 

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som distribution av timmer 
och andra typer av skogsprodukter samt ett 
skydd för den biologiska mångfalden och
en försörjningsmöjlighet för lokala 
befolkningar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man uppmärksammar alla tre områden av tjänster (miljömässiga, sociala, 
ekonomiska) på ett balanserat sätt.

Ändringsförslag 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets ståndpunkt
Skäl 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(1a) Skogsmiljön är ett av mänsklighetens 
gemensamma arv och måste skyddas, 
bevaras och om möjligt återställas med 
det yttersta målet att bevara den 
biologiska mångfalden och ekosystemets 
funktioner, skydda klimatet och slå vakt 
om rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar och samhällen 
som är beroende av skogens resurser.

Or. en

Motivering

Återinför Europaparlamentets ändring från första behandlingen. I multilaterala miljöavtal 
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såsom konventionen om biologisk mångfald och FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
betraktas biologisk mångfald och klimatet som mänsklighetens gemensamma arv. Inom 
internationell rätt fastställs därför ett särskilt ansvar för se till att de skyddas. 

Ändringsförslag 74
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(1a) Skogsmiljön utgör ett värdefullt arv 
som måste skyddas, bevaras och om 
möjligt återställas med det yttersta målet 
att bevara den biologiska mångfalden och 
ekosystemens funktioner, skydda klimatet 
och slå vakt om rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen 
och samhällen som är beroende av 
skogens resurser.

Or. en

(Ändring 2 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 75
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2) Den ökande efterfrågan på timmer 
och trävaror över hela världen har, 
tillsammans med de institutionella brister 
och den bristfälliga styrning som
karakteriserar skogssektorn i flera 
timmerproducerande länder, lett till att den 
olagliga avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln blivit allt mer 
oroande.

(2) Institutionella brister och den 
bristfälliga styrning som karakteriserar 
skogssektorn i flera timmerproducerande 
länder har lett till att den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln blivit allt mer 
oroande.

Or. en
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Motivering

Styrning är redan ett erkänt stort problem i samband med olaglig avverkning.

Ändringsförslag 76
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Det råder ofta för högt tryck på de 
naturliga skogsresurserna och en för stor 
efterfrågan på timmer och trävaror, och 
Europeiska unionens måste minska sin 
inverkan på skogarnas ekosystem, oavsett 
var denna inverkan sker.

Or. en

(Ändring 6 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Timmer som produceras på ett 
hållbart sätt binder växthusgaser och är 
ett av de mest miljövänliga material som 
finns. Med tanke på den ökade 
efterfrågan i världen bör hållbar 
produktion av timmer uppmuntras, både 
inom och utanför unionen. Om det införs 
överdrivet långtgående krav på trävaror 
kan deras konkurrenssituation i 
förhållande till andra icke-förnybara 
material (som plast, aluminium och 
betong) som inte omfattas av krav på 
laglighet försämras. En sådan 
produktvandring skulle i sin tur försvåra 
uppnåendet av EU:s klimatmål.



PE440.145v02-00 6/68 AM\814446SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rådets ståndpunkt
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den bidrar till avskogningen, vilken är 
ansvarig för omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden och underminerar det hållbara 
skogsbruket och dess utveckling, 
inbegripet den kommersiella lönsamheten 
för verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har dessutom 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den bidrar till avskogningen, vilken är 
ansvarig för omkring 12 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden och underminerar det hållbara 
skogsbruket och dess utveckling, 
inbegripet den kommersiella lönsamheten 
för verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har också 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

Or. xm

Motivering

Den senaste forskningen visar att denna siffra är 12 % – diskussioner vid klimatkonferensen i 
Köpenhamn (COP15, 2009).

Ändringsförslag 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den bidrar till avskogningen, vilken är
ansvarig för omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden och underminerar det 
hållbara skogsbruket och dess utveckling, 

(3) Olaglig avverkning utgör ett allvarligt 
hot mot skogarna, eftersom den bidrar till 
avskogningen, vilken är ansvarig för 
omkring 20 % av de globala
koldioxidutsläppen. En effektiv hantering 
av problemet med olaglig avverkning i 
enlighet med denna förordning väntas 
bidra avsevärt till EU:s strategier för att 
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inbegripet den kommersiella lönsamheten 
för verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har dessutom 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

minska klimatförändringarna på ett 
kostnadseffektivt sätt och bör ses som ett 
komplement till EU:s insatser och 
åtaganden inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar.

Or. en

Motivering

För att skapa politisk samstämmighet är det viktigt att denna förordning kopplas till andra 
insatser från Europeiska unionens sida och internationella insatser för att bekämpa 
klimatförändringarna, särskilt genom att minska avskogningen.

Ändringsförslag 80
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den bidrar till avskogningen, vilken är 
ansvarig för omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden och underminerar det hållbara 
skogsbruket och dess utveckling, 
inbegripet den kommersiella lönsamheten 
för verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har dessutom 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den
förvärras av institutionella och 
förvaltningsmässiga brister inom 
skogssektorn i stort antal 
timmerproducerande länder. Den olagliga 
avverkningen utgör ett allvarligt hot mot 
skogarna, eftersom den bidrar till 
avskogningen och skogsförstörelsen, vilka
är ansvariga för omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden, skadar 
ursprungsbefolkningars boendemiljöer
och underminerar det hållbara skogsbruket 
och dess utveckling, inbegripet den 
kommersiella lönsamheten för 
verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den bidrar också 
till öken- och stäppbildningen, förvärrar 
markerosionen och förstärker extrema 
väderförhållanden och översvämningar. 
Den har dessutom sociala, politiska och 
ekonomiska konsekvenser, vilka ofta 
undergräver framstegen mot mål för god 
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förvaltning och utgör ett hot mot 
lokalsamhällen som är beroende av 
skogens resurser samt mot 
ursprungsbefolkningars rättigheter.

Or. en

Motivering

Texten från parlamentets ändring från första behandlingen, där de verkningar och 
konsekvenser som den olagliga avverkningen för med sig listas, återinförs helt och hållet 
eftersom den ger viktig bakgrundsinformation till kraven på de åtgärder som EU måste vidta
för att axla sitt ansvar som global konsument.

Ändringsförslag 81
Andres Perello Rodriguez

Rådets ståndpunkt
Skäl 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den bidrar till avskogningen, vilken är 
ansvarig för omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen, hotar den biologiska 
mångfalden och underminerar det hållbara 
skogsbruket och dess utveckling, 
inbegripet den kommersiella lönsamheten 
för verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har dessutom 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

(3) Olaglig avverkning är ett stort problem 
med internationell dimension. Den utgör 
ett allvarligt hot mot skogarna, eftersom 
den tillsammans med förändrad 
markanvändning, bränder, extrema 
väderförhållanden och skogssjukdomar
bidrar till avskogningen, vilken är ansvarig 
för omkring 20 % av koldioxidutsläppen, 
hotar den biologiska mångfalden och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling, inbegripet den 
kommersiella lönsamheten för 
verksamhetsutövare som agerar enligt 
tillämplig lagstiftning. Den har dessutom 
sociala, politiska och ekonomiska 
konsekvenser.

Or. es
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Ändringsförslag 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Skäl 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3a) Den olagliga avverkningen 
underminerar det hållbara skogsbruket 
och dess utveckling, inbegripet den 
kommersiella lönsamheten för 
verksamhetsutövare som agerar i enlighet 
med tillämplig lagstiftning. Den har också 
långtgående sociala, politiska och 
ekonomiska konsekvenser, bland annat 
kopplingar till väpnade konflikter runtom 
i världen. Det är därför nödvändigt att 
öka medlemsstaternas, deras nationella 
myndigheters samt allmänhetens 
medvetenhet om denna viktiga fråga.

Or. en

Motivering

Olagliga avverkning utgör ett hot mot den rättvisa konkurrensen inom EU och i resten av 
världen. Undersökningar visar att medborgarna är oroliga för att timret och trävarorna på 
marknaden inte kommer från laglig avverkning. Uppgiften att öka medvetenheten bland de 
berörda aktörerna om hur brådskande problemet med timmer från olaglig avverkning är bör 
därför omfattas av denna förordning. Det rör sig om ett djupgående problem som ofta är 
kopplat till väpnade konflikter. Detta är särskilt viktigt att uppmärksamma i samband med 
utformningen och antagandet av rättsakten.

Ändringsförslag 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rådets ståndpunkt
Skäl 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3a) Enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1600/2002/EG om 
Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram1 bör 
företräde ges åt arbetet med att undersöka 



PE440.145v02-00 10/68 AM\814446SV.doc

SV

möjligheten att vidta aktiva åtgärder för 
att förhindra och bekämpa handel med 
olagligt avverkat timmer, liksom åt 
unionens och medlemsstaternas fortsatt 
aktiva deltagande i genomförandet av 
globala och regionala lösningar och 
överenskommelser rörande 
skogsrelaterade frågor.
______________
1 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

Or. sv

Motivering

Ändringsförslag 9 vid parlamentets första behandling.

Ändringsförslag 84
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt
Skäl 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(3a) Enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 
22 juli 2002 om Europeiska 
gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram1 bör 
företräde ges åt arbetet med att undersöka 
möjligheten att vidta aktiva åtgärder för 
att förhindra och bekämpa handel med 
olagligt avverkat timmer, liksom åt 
unionens och medlemsstaternas fortsatt 
aktiva deltagande i genomförandet av 
globala och regionala lösningar och 
överenskommelser rörande 
skogsrelaterade frågor.
____________
1 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

Or. en
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Motivering

Källan till förordningen, dvs. Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, måste 
tas upp i skälen.

Ändringsförslag 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln, att komplettera 
och stärka initiativet med frivilliga 
partnerskapsavtal och förbättra samverkan 
mellan olika strategier som syftar till att 
bevara skogar och att uppnå en hög grad av 
miljöskydd, däribland kampen mot 
klimatförändringar och förlusten av 
biologisk mångfald.

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln, att komplettera 
och stärka initiativet med frivilliga 
partnerskapsavtal, att skapa jämlika villkor 
för alla verksamhetsutövare och förbättra 
samverkan mellan olika strategier som 
syftar till bevarande av skogar och en hög 
grad av miljöskydd, däribland kampen mot 
klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald.

Or. en

Motivering

Genom att fastställa tydliga skyldigheter och se till att alla verksamhetsutövare uppfyller 
dessa kommer denna förordning att täppa till kryphålen och göra det omöjligt för aktörer att 
tjäna på handeln med timmer från olaglig avverkning. 

Ändringsförslag 86
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) De insatser som gjorts av de länder som 
ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med 

(8) De insatser som gjorts av de länder som 
ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med 
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unionen och de principer som ingår i dessa 
avtal, framför allt när det gäller 
definitionen av lagligt producerat timmer, 
bör erkännas. Det bör också beaktas att det 
enligt Flegtlicenssystemet endast är timmer 
som avverkats i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning och trävaror som 
härrör från sådant timmer som exporteras 
till unionen. Därför bör timmer som 
använts i trävaror som finns förtecknade i 
bilagorna II och III till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 av 
den 20 december 2005 om upprättande av 
ett system med Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska gemenskapen, med 
ursprung i partnerländer som finns 
förtecknade i bilaga I till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005, anses vara lagligt 
avverkat, under förutsättning att dessa 
trävaror uppfyller kraven i den 
förordningen och alla 
tillämpningsföreskrifter.

unionen och de principer som ingår i dessa 
avtal, framför allt när det gäller 
definitionen av lagligt producerat timmer, 
bör erkännas. Det bör också beaktas att det 
enligt Flegtlicenssystemet endast är timmer 
som avverkats i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning och trävaror som 
härrör från sådant timmer som exporteras 
till unionen. Därför bör timmer som 
använts i trävaror som finns förtecknade i
bilagorna II och III till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 av 
den 20 december 2005 om upprättande av 
ett system med Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska gemenskapen, med 
ursprung i partnerländer som finns 
förtecknade i bilaga I till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005, anses vara lagligt 
avverkat, under förutsättning att dessa 
trävaror uppfyller kraven i den 
förordningen och alla 
tillämpningsföreskrifter. De frivilliga 
partnerskapsavtalens principer, framför 
allt rörande definitionen av begreppet 
”lagligt producerat timmer”, måste främja 
ett hållbart skogsbruk, bevarandet av den 
biologiska mångfalden, skyddandet av 
lokalsamhällen som är beroende av 
skogens resurser och av 
ursprungsbefolkningar och slå vakt om 
dessa samhällens och befolkningars 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Återinför texten från parlamentets första behandling, som påminner om målen i de frivilliga 
partnerskapsavtalen, vilka ligger till grund för målen i förordningen.
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Ändringsförslag 87
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 8a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8a) Kommissionen har genom 
genomförandet av Flegthandlingsplanen 
förvärvat en omfattande sakkunskap som 
bör tillvaratas för att uppnå målen i 
denna förordning. Denna sakkunskap bör 
i synnerhet utnyttjas för att närmare 
precisera definitionen av tillämplig 
lagstiftning med utgångspunkt från 
strukturen i de frivilliga 
partnerskapsavtalen. 

Or. en

Motivering

Ändring 16 från första behandlingen. Också kommissionens roll när det gäller definitionen av 
lagstiftningen tas upp. 

Ändringsförslag 88
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 8b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8b) Europeiska unionen bör sträva efter 
att tillhandahålla ytterligare incitament 
för att få fler länder att ingå de frivilliga 
Flegtpartnerskapsavtalen, med hänsyn till 
att dessa avtal kan ha en särskild 
betydelse för det internationella arbetet 
med att inom ramen för internationella 
förhandlingar bekämpa 
klimatförändringarna genom minskad 
avskogning.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att framhålla den aktuella förordningens roll som ett incitament för länder att 
ingå frivilliga partnerskapsavtal, samt de effekter som avtalen kan få för det globala arbetet 
med att minska avskogningen i samband med utsläppsminskningar.

Ändringsförslag 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(10) Med hänsyn till att den olagliga 
avverkningen är mycket komplex vad 
beträffar bakomliggande faktorer och 
konsekvenser bör incitamenten för olagliga 
handlingar minskas genom fokusering på 
verksamhetsutövarnas beteende.

(10) Med hänsyn till att den olagliga 
avverkningen är mycket komplex vad 
beträffar bakomliggande faktorer och 
konsekvenser bör incitamenten för olagliga 
handlingar minskas genom fokusering på 
verksamhetsutövarnas beteende. Striktare 
krav och skyldigheter samt bättre rättsliga 
möjligheter att åtala verksamhetsutövare 
som släpper ut timmer och trävaror från 
olaglig avverkning på den inre 
marknaden är bland de effektivaste 
lösningarna för att avskräcka 
verksamhetsutövarna från att handla med 
leverantörer av timmer från olaglig 
avverkning.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tillhandahålla på den inre marknaden”, som föreslagits av föredraganden 
(ändring 6), är för brett och ger upphov till rättslig osäkerhet. Begreppet ”släppa ut på 
marknaden” har definierats i gemenskapslagstiftningen, men inte begreppet ”tillhandahålla 
på marknaden”. ”Tillhandahålla” skulle kunna åsyfta alla verksamhetsutövare i 
ansvarskedjan, från mindre jordbrukare till den lokala möbelhandlaren.
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Ändringsförslag 90
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Skäl 10a (nytt)

Council common position Ändringsförslag

(10a) Skogsbrukscertifieringen håller på 
att utvecklas allt mer i Europa och 
runtom i världen. Dessutom använder allt 
fler regeringar och myndigheter, i 
synnerhet inom EU, 
skogsbrukscertifieringen som en metod att 
säkerställa lagligheten och hållbarheten i 
sina offentliga upphandlingar. Om 
timmer och trävaror som kontrollerats 
och certifierats av tredje part betraktades 
som lagligt avverkade skulle detta 
innebära ett erkännande av skogssektorns 
insatser för att bekämpa olaglig 
avverkning och uppmuntra till en 
utökning av det hållbara skogsbruket och 
dess certifiering runtom i världen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och därefter. För 
att undvika att det införs onödiga 
administrativa bördor bör kraven i denna 
förordning endast omfatta de 
verksamhetsutövare som släpper ut timmer 
och trävaror på den inre marknaden för 
första gången och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan.

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och därefter. För 
att undvika att det införs onödiga 
administrativa bördor bör de fullständiga 
kraven om tillbörlig aktsamhet i denna 
förordning endast omfatta de 
verksamhetsutövare som släpper ut timmer 
och trävaror på den inre marknaden för 
första gången och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
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distributionskedjan. Alla 
verksamhetsutövare i leveranskedjan bör 
emellertid omfattas av det övergripande 
förbudet mot att tillhandahålla timmer 
eller trävaror från olaglig avverkning på 
marknaden och ägna tillbörlig aktsamhet 
åt detta. I syfte att underlätta 
efterlevnaden av detta övergripande 
förbud bör alla verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer eller trävaror på 
marknaden tillämpa system för tillbörlig 
aktsamhet som utarbetats av dem eller av 
en övervakningsorganisation.

Or. en

Motivering

Verksamhetsutövare som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden bör vara skyldiga att 
tillämpa system för tillbörlig aktsamhet. Skyldigheterna för verksamhetsutövare som 
tillhandahåller timmer och trävaror bör vara betydligt mindre omfattande.

Ändringsförslag 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och därefter. För 
att undvika att det införs onödiga 
administrativa bördor bör kraven i denna 
förordning endast omfatta de 
verksamhetsutövare som släpper ut timmer 
och trävaror på den inre marknaden för 
första gången och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan.

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och därefter. För 
att undvika att det införs onödiga
administrativa bördor bör de fullständiga 
kraven om tillbörlig aktsamhet i denna 
förordning endast omfatta de 
verksamhetsutövare som släpper ut timmer 
och trävaror på den inre marknaden för 
första gången och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan. Verksamhetsutövare 
som första gången släpper ut timmer eller 
trävaror på den inre marknaden bör 
omfattas av förbudet mot att släppa ut 
timmer eller trävaror från olaglig 



AM\814446SV.doc 17/68 PE440.145v02-00

SV

avverkning på marknaden och bör iaktta 
tillbörlig aktsamhet för att så inte sker.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tillhandahålla på den inre marknaden”, som föreslagits av föredraganden 
(ändring 8), är för brett och ger upphov till rättslig osäkerhet. Begreppet ”släppa ut på 
marknaden” har definierats i gemenskapslagstiftningen, men inte begreppet ”tillhandahålla 
på marknaden”. Det är orimligt att göra hela leveranskedjan ansvarig.

Ändringsförslag 93
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt
Skäl 14a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) Verksamhetsutövare från länder 
med skogar av internationell ekologisk 
betydelse bör ha ett särskilt ansvar för att 
exploateringen av timmer sker på ett 
hållbart sätt.

Or. en

Motivering

De länder som fortfarande har en hög andel primärskogar och särskild skyddsvärda skogar 
är ofta utvecklingsländer, där det finns stor risk för olaglig avverkning. Verksamhetsutövare 
från dessa länder bör vara medvetna om sin roll i bevarandet av dessa skogar.

Ändringsförslag 94
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(16) För att undvika onödiga 
administrativa bördor bör 
verksamhetsutövare som redan använder 

utgår
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system eller förfaranden som uppfyller 
kraven i denna förordning inte åläggas 
att inrätta nya system.

Or. en

Motivering

Det saknas en motsvarande artikel.

Ändringsförslag 95
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 18a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(18a) För att denna förordning ska kunna 
tillämpas på ett effektivt sätt krävs ett 
omfattade samarbete mellan de nationella 
myndigheterna samt mellan olika organ 
inom de nationella förvaltningarna, 
inklusive organ med ansvar för skogsbruk 
samt kontrollorgan med ansvar för att 
kontrollera efterlevnaden av 
miljölagstiftningen samt tullen.

Or. en

Motivering

Det kan behövas ett samarbete mellan olika aktörer för att förhindra att timmer från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden. 

Ändringsförslag 96
Andres Perello Rodriguez

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 

(21) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 
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är internationell till sin art, bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra 
och med de administrativa myndigheterna i 
tredjeländer och kommissionen.

är internationell till sin art, bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra, 
med det civila samhällets organisationer, 
med branschförbund och med de 
administrativa myndigheterna i 
tredjeländer och med kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 97
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 21a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21a) För att göra det lättare för 
verksamhetsutövare som släpper ut eller 
tillhandahåller timmer eller trävaror på 
marknaden att uppfylla kraven i denna 
förordning, och med hänsyn till 
situationen för små och medelstora 
företag, bör medlemsstaterna förse 
verksamhetsutövarna med tekniskt stöd 
och annat stöd och underlätta 
informationsutbytet, i synnerhet rörande 
fullgörandet av dessa 
verksamhetsutövares skyldighet att visa 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger en ram för att minska de administrativa bördorna och tar hänsyn 
till situationen för små och medelstora företag. Det skapar också grund för en ny artikel om 
tekniskt stöd till verksamhetsutövare och utbyte av information. 
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Ändringsförslag 98
Daciana Octavia Sârbu

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör se till att 
överträdelser av denna förordning beläggs 
med effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner.

(22) Medlemsstaterna bör se till att 
överträdelser av denna förordning beläggs 
med effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner. Det bör noteras 
att ett betydande antal människor i 
landsbygdsområden, i synnerhet i de nya 
medlemsstaterna, fortfarande livnär sig 
på självhushåll, som även kan inbegripa 
fällning av träd och småskalig 
distribution av trä. Vid tillämpningen av 
sanktioner vid överträdelser av denna 
förordning bör hänsyn tas till de särskilda 
omständigheter som råder för 
självhushållande verksamhetsutövare som 
har begränsade möjligheter att uppfylla 
kraven i systemen för tillbörlig aktsamhet, 
jämfört med storskaliga 
verksamhetsutövare med kommersiell 
verksamhet och större resurser.

Or. en

Motivering

Om sanktioner ska fastställas på EU-nivå vore till lämpligt att ge medlemsstaterna en viss 
flexibilitet i hanteringen av fall med självhushållande personer som kan hamna i kategorin 
”verksamhetsutövare” men som knappast har tillräckliga kunskaper och resurser för att 
tillämpa systemen för tillbörlig aktsamhet, granskning etc.

Ändringsförslag 99
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 23

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

(23) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt när det 
gäller förfaranden för erkännande och 
återtagande av erkännande av 
övervakningsorganisationer, sådana 
ytterligare relevanta kriterier för 
riskbedömning som kan visa sig 
nödvändiga för att komplettera dem som 
redan föreskrivs i denna förordning samt 
den förteckning över timmer och trävaror 
som omfattas av denna förordning. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen hör 
experter under det förberedande arbetet, i 
enlighet med de åtaganden som gjorts i 
kommissionens meddelande av 
den 9 december 2009 om genomförande av 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt när det 
gäller förfaranden för erkännande och 
återtagande av erkännande av 
övervakningsorganisationer, när det gäller 
allmänna principer och kriterier för 
ytterligare specificering av definitionen av 
tillämplig lagstiftning och sådana 
ytterligare relevanta kriterier för 
riskbedömning som kan visa sig 
nödvändiga för att komplettera dem som 
redan föreskrivs i denna förordning samt 
den förteckning över timmer och trävaror 
som omfattas av denna förordning. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen hör 
experter under det förberedande arbetet, i 
enlighet med de åtaganden som gjorts i 
kommissionens meddelande av 
den 9 december 2009 om genomförande av 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

I enlighet med förslagen om att ytterligare definiera lagstiftningsprinciper och -kriterier 
genom delegerade akter.

Ändringsförslag 100
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Skäl 23a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(23a) För att värna om en väl fungerande 
inre marknad för skogsprodukter bör 
kommissionen kontinuerligt undersöka 
vilka effekter denna förordning för med 
sig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
förordningens konsekvenser för små och 
medelstora företag. Kommissionen bör
således regelbundet undersöka och 
konsekvensbedöma förordningens 
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inverkan med särskild hänsyn till små och 
medelstora företag och hållbara 
skogsbruksmetoder.

Or. en

Motivering

(Ändring 29 från första behandlingen.) Grund för artikel 18.3 som tar upp rapportering om 
konsekvenserna av förordningen.

Ändringsförslag 101
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheterna för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på den inre 
marknaden för första gången, i syfte att 
minimera risken för att olagligt avverkat 
timmer och trävaror som härrör från sådant 
timmer släpps ut på marknaden.

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheterna för verksamhetsutövare som 
släpper ut eller tillhandahåller timmer och 
trävaror på den inre marknaden för första 
gången, i syfte att minimera risken för att 
olagligt avverkat timmer och trävaror som 
härrör från sådant timmer släpps ut på 
marknaden.

Or. de

Motivering

Kravet om tillbörlig aktsamhet bör i sin helhet omfatta endast de verksamhetsutövare som 
först släppte ut eller tillhandahöll timret på den inre marknaden. En särskild kontroll när 
timret först släpps ut på marknaden är tillräckligt och proportionellt.

Ändringsförslag 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs Genom denna förordning fastställs 
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skyldigheterna för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på den inre 
marknaden för första gången, i syfte att 
minimera risken för att olagligt avverkat 
timmer och trävaror som härrör från sådant 
timmer släpps ut på marknaden.

skyldigheterna för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på den inre 
marknaden för första gången, i syfte att 
förhindra att olagligt avverkat timmer och 
trävaror som härrör från sådant timmer 
släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

För att minska den administrativa bördan för små- och medelstora företag bör förordningen 
endast gälla de verksamhetsutövare som första gången släpper ut varor eller timmer på den 
inre marknaden.

Ändringsförslag 103
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) avverkningsland: det land eller det 
territorium där timret eller det timmer som 
använts i trävarorna avverkades.

d) avverkningsland: det land där timret 
eller det timmer som använts i trävarorna 
avverkades.

Or. en

Ändringsförslag 104
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led fa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

fa) risk: risken att handla med timmer 
från olaglig avverkning eller med trävaror 
som tillverkats av sådant timmer och som 
har kommit in på marknaden på grund av 
bristande efterlevnad av nationell 
lagstiftning eller på grund av inkorrekt 
tillämpning av handelskontrollsystemen.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Christa Klaß

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led fb (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

fb) försumbar: relevanta fakta stöder inte 
antagandet att det aktuella timret eller 
timret i den aktuella trävaran fälldes i 
strid med tillämplig nationell lagstiftning 
och i strid med alla kontrollsystem för 
handel med timmer och därför inte får 
saluföras.

Or. en

Ändringsförslag 106
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led fa (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

fa) tillbörlig aktsamhet: skyldigheten att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att med 
säkerhet fastställa att timmer eller 
trävaror från olaglig avverkning inte 
släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden.

Or. en

Motivering

För att förtydliga begreppen och komplettera artikel 4.
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Ändringsförslag 107
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) tillämplig lagstiftning: den gällande 
lagstiftningen i avverkningslandet i fråga 
om

g) tillämplig lagstiftning: den gällande 
lagstiftningen i avverkningslandet, 
inklusive regionala och nationella lagar, 
förordningar, etablerad rättspraxis och 
ratificerade internationella avtal i fråga 
om

 rätt till avverkning av timmer inom i 
vederbörlig ordning offentliggjorda 
gränser,

i) rätt till tillträde, användning och 
besittningsrätt, inklusive 
ursprungsbefolkningars rättigheter enligt 
lag eller enligt skyddad eller erkänd 
sedvanerätt,

 betalning för avverkningsrätter och 
timmer, inklusive avgifter för avverkning 
av timmer,

ii) miljöskydd, inklusive skogens 
bevarande och förvaltning,

 avverkning av timmer, inklusive miljö-
och skogslagstiftning som är direkt 
relaterad till denna,

iii) avverkning av timmer,

 tredje parters lagliga rättigheter 
avseende sådan användning och 
besittningsrätt som påverkas av 
avverkning av timmer, och

iv) bearbetning av timmer,

v) skatter, avgifter och pålagor i den mån 
som skogsbrukssektorn berörs,
vi) samhällenas välfärd och arbetarskydd, 
inklusive hälsa och säkerhet,

 handels- och tullagstiftning i den mån 
som skogsbrukssektorn berörs.

vii) handels- och tullagstiftning i den mån 
som skogsbrukssektorn berörs.

För att närmare precisera denna 
definition ska kommissionen genom 
delegerade akter fastställa allmänna 
principer och kriterier och, i den 
utsträckning det är möjligt, ta fram och 
offentliggöra indikatorer för varje 
timmerproducerande land. 
Förfarandet i artiklarna 13, 14 och 15 ska 
tillämpas på de delegerade akter som 
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avses i denna punkt.

Or. en

Motivering

Definitionen bygger på lagstiftningsstrukturen i de frivilliga Flegtpartnerskapsavtalen och 
tillvaratar kommissionens sakkunskap. En likartad struktur finns också i de befintliga 
systemen. Därigenom ser man till att gemensamma riktlinjer och metoder inom systemen för 
tillbörlig aktsamhet följs och att tillfälliga definitioner undviks. Ratificerade internationella 
avtal och rättigheter som gäller samhället, skogsbruket, välfärden och arbetet tas också upp 
liksom ursprungsbefolkningars rättigheter, såsom i ändring 38 från första behandlingen. 
Utarbetandet av principerna och kriterierna måste ske genom delegerade akter.

Ändringsförslag 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) tillämplig lagstiftning: den gällande 
lagstiftningen i avverkningslandet i fråga 
om

g) tillämplig lagstiftning: gällande 
nationella, regionala eller internationella 
lagar och andra författningar som gäller i 
avverkningslandet i fråga om

– rätt till avverkning av timmer inom i 
vederbörlig ordning offentliggjorda 
gränser,

– rätt till avverkning av timmer inom 
lagliga i vederbörlig ordning 
offentliggjorda gränser,

– betalning för avverkningsrätter och 
timmer, inklusive avgifter för avverkning 
av timmer,

– betalning för avverkningsrätter och 
timmer, inklusive skatter och avgifter för 
avverkning av timmer,

– avverkning av timmer, inklusive miljö-
och skogslagstiftning som är direkt 
relaterad till denna,

– krav beträffande bevarande av den 
biologiska mångfalden, avverkning av 
timmer och skogsförvaltning, inklusive 
miljö- och skogslagstiftning som är 
relaterad till denna samt lagstiftning om 
arbetstagarnas och samhällenas välfärd, 

– tredje parters lagliga rättigheter avseende 
sådan användning och besittningsrätt som 
påverkas av avverkning av timmer, och

– tredje parters rättigheter enligt lag eller 
sedvanerätt avseende sådan användning 
och besittningsrätt som påverkas av 
avverkning av timmer, och

– handels- och tullagstiftning i den mån 
som skogsbrukssektorn berörs.

– handels- och tullagstiftning i den mån 
som skogsbrukssektorn berörs.
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Or. en

Motivering

Återinför delvis centrala delar av ändring 38 från första behandlingen, som antogs den 
22 april 2009.

Ändringsförslag 109
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ga) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet 
att övervaka och säkerställa att 
verksamhetsutövare som är certifierade 
som användare av system för tillbörlig 
aktsamhet tillämpar dessa system.

Or. en

Motivering

Definitionen följer kommissionens ursprungliga förslag. 

Ändringsförslag 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Status för timmer och trävaror som 
omfattas av Flegt och Cites

Status för timmer och trävaror som 
omfattas av Flegt, Cites och befintliga och 
allmänt erkända certifieringssystem för 
skogsbruket 

Or. en
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Motivering

Värdet av befintliga, pålitliga certifieringssystem för skogsbruket måste erkännas. Om dessa 
system undantogs från förordningen skulle detta förhoppningsvis leda till att fler skogar 
runtom i världen certifierades.

Ändringsförslag 111
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – rubriken

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Status för timmer och trävaror som 
omfattas av Flegt och Cites

Status för timmer och trävaror som 
omfattas av Flegt och Cites och 
certifieringssystem som kontrolleras av 
tredje part

Or. en

Ändringsförslag 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Timmer och trävaror som certifierats 
genom ett pålitligt system som bygger på 
kontroll av tredje part ska anses komma 
från laglig avverkning i enlighet med 
denna förordning. 

Or. en

Motivering

Värdet av befintliga, pålitliga certifieringssystem för skogsbruket måste erkännas. Om dessa 
system undantogs från förordningen skulle detta förhoppningsvis leda till att fler skogar 
runtom i världen certifierades.
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Ändringsförslag 113
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Artikel 3– stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Timmer och trävaror som har certifierats 
i enlighet med ett av tredje part 
kontrollerat certifieringssystem för 
skogsbruk med krav på laglighet och som 
uppfyller kraven i denna förordning och 
dess tillämpningsföreskrifter ska anses 
komma från laglig avverkning i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt -1 (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

-1. Det ska vara förbjudet att släppa ut 
eller tillhandahålla timmer eller trävaror 
från olaglig avverkning på marknaden. 
Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att säkerställa att de inte 
släpper ut eller tillhandahåller timmer 
eller trävaror från olaglig avverkning på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ett övergripande förbud mot att släppa ut timmer från olaglig avverkning på marknaden är 
viktigt för att det fastställda målet i förordningen ska kunna nås. Dessutom måste det finnas 
en direkt koppling mellan förbudet och verksamhetsutövarnas specifika skyldigheter, för att 
rättsläget ska bli klart.
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Ändringsförslag 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att minimera risken för att
släppa ut olagligt avverkat timmer eller 
trävaror som härrör från sådant timmer 
på marknaden. I detta syfte ska de
tillämpa de förfaranden och åtgärder, 
nedan kallad ett system för tillbörlig 
aktsamhet, som anges i artikel 5.

1. Verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden ska 
fullgöra den skyldighet som fastställs i 
punkt -1 genom att tillämpa en ram av 
förfaranden och åtgärder nedan kallad ett 
system för tillbörlig aktsamhet, som anges i 
artikel 5. Detta system för tillbörlig 
aktsamhet ska inrättas antingen av 
verksamhetsutövaren eller av en 
övervakningsorganisation enligt artikel 7.

Or. en

Motivering

Skapar en koppling mellan skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet och förbudet. Detta 
stärker den rättsliga vissheten och det rättsliga skyddet för verksamhetsutövarna. Förbudet 
måste stå i proportion till problemet och på detta sätt hanterar man direkt de problem som 
kommissionen påpekat i fråga om tillämpningen och verkställandet av ett fristående förbud.

Ändringsförslag 116
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Varje verksamhetsutövare ska 
upprätthålla och regelbundet utvärdera det 
system för tillbörlig aktsamhet som den 
använder, utom när verksamhetsutövaren 
använder ett system för tillbörlig aktsamhet 
som inrättats av en 
övervakningsorganisation enligt artikel 7.

2. Varje verksamhetsutövare ska 
upprätthålla och regelbundet utvärdera det 
system för tillbörlig aktsamhet som den 
använder, utom när verksamhetsutövaren 
använder ett system för tillbörlig aktsamhet 
som inrättats av en 
övervakningsorganisation enligt artikel 7.
Befintlig övervakning som grundar sig på
nationell lagstiftning och eventuella 
frivilliga övervakningsmekanismer som 
uppfyller kraven i denna förordning får 
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användas som grund för systemet för 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Ändring 42 från Europaparlamentets första behandling. 

Ändringsförslag 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Verksamhetsutövare, med undantag 
för små och medelstora företag, som 
tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden till ett värde av mer än 
100 000 EUR per år ska utmed hela 
leveranskedjan kunna
i) identifiera både den 
verksamhetsutövare som har levererat 
timret och trävarorna och den 
verksamhetsutövare till vilken timret och 
trävarorna levererats,
ii) på begäran informera om trädart, 
avverkningsland/-länder samt, om 
tillämpligt, ursprungskoncession,
iii) förvissa sig om, vid behov, att den 
verksamhetsutövare som levererat timret 
och trävarorna har fullgjort sina 
skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Verksamhetsutövare som tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden, med undantag 
för små och medelstora företag, bör – i samband med omfattande transaktionsvolymer – visa 
tillbörlig aktsamhet och vara ålagda att lämna grundläggande uppgifter om varorna, deras 
ursprung samt till vem de levererar.
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Ändringsförslag 118
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2a. Om verksamhetsutövaren känner till, 
misstänker eller har skälig grund att 
misstänka att timmer eller trävaror från 
olaglig avverkning släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden ska 
vederbörande meddela de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

En rapporteringsskyldighet främjar verkställandet av förbudet och gör det proportionellt och 
verksamt genom att förhindra att olagligt avverkat timmer fortsätter att tillhandahållas.

Ändringsförslag 119
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Riskbedömningsförfaranden som gör det 
möjligt för verksamhetsutövaren att 
analysera och bedöma risken för att 
olagligt avverkat timmer eller trävaror som 
härrör från sådant timmer släpps ut på 
marknaden.

b) Riskbedömningsförfaranden som gör det 
möjligt för verksamhetsutövaren att 
analysera och bedöma risken för att 
olagligt avverkat timmer eller trävaror som 
härrör från sådant timmer släpps ut på 
marknaden.

Dessa förfaranden ska beakta den 
information som anges i led a samt 
relevanta riskbedömningskriterier, 
inklusive

Dessa förfaranden ska beakta den 
information som anges i led a samt 
relevanta riskbedömningskriterier, 
inklusive

– säkerställande av överensstämmelse med 
tillämplig lagstiftning, vilket kan innefatta 
certifiering eller andra av tredje part 

– säkerställande av överensstämmelse med 
tillämplig lagstiftning, vilket kan innefatta 
certifiering eller andra av tredje part 
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kontrollerade system som omfattar 
överensstämmelse med tillämplig 
lagstiftning,

kontrollerade system som omfattar 
överensstämmelse med tillämplig 
lagstiftning,

– allmän förekomst av olaglig avverkning 
av specifika trädarter,

– omfattningen av samråden med 
intressenter,

– allmän förekomst av olaglig avverkning 
eller praxis i det land och/eller den 
subnationella region där timret har 
avverkats, och

– allmän förekomst av olaglig avverkning 
eller praxis i det land och/eller den 
subnationella region där timret har 
avverkats, inbegripet förekomst av 
väpnade konflikter, dokumenterat 
bristfällig skogsförvaltning samt 
omfattande korruption,

– gällande förbud mot import och export 
av timmer som fastställts av FN:s 
säkerhetsråd eller Europeiska unionens 
råd, och

– komplexiteten i leveranskedjan för 
trävaror.

– komplexiteten i leveranskedjan för 
trävaror.

Or. en

Motivering

Samrådet med intressenterna är en utmärkande och framgångsrik del av 
Flegthandlingsplanen. Öppenheten i ett system för tillbörlig aktsamhet kan bidra avsevärt till 
systemets förmåga att framgångsrikt och effektivt bedöma risker. Ändring 47 (om 
konfliktområden) från första behandlingen. Väpnade konflikter bör uttryckligen beaktas i 
riskbedömningsförfarandet, och hänsyn bör även tas till gällande förbud.

Ändringsförslag 120
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 - led b – strecksats 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 allmän förekomst av olaglig avverkning 
eller praxis i det land och/eller den 
subnationella region där timret har 
avverkats, och

 allmän förekomst av olaglig avverkning i 
det land och/eller den subnationella region 
där timret har avverkats, och

Or. en
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Ändringsförslag 121
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Med undantag för fall när den risk som 
fastställs vid de 
riskbedömningsförfaranden som avses i 
led b är försumbar, riskreducerande 
förfaranden som består av en uppsättning 
åtgärder och förfaranden som är tillräckliga 
och rimliga för att effektivt minimera den 
risken och som kan omfatta krav på 
kompletterande information eller 
handlingar och/eller krav på kontroll av en 
tredje part.

c) Med undantag för fall när den risk som 
fastställs vid de 
riskbedömningsförfaranden som avses i 
led b eller på grundval av objektiva 
kriterier är försumbar, riskreducerande 
förfaranden som består av en uppsättning 
åtgärder och förfaranden som är tillräckliga 
och rimliga för att effektivt minimera den 
risken och som kan omfatta krav på 
kompletterande information eller 
handlingar och/eller krav på kontroll av en 
tredje part.

Or. de

Motivering

I många fall finns det till följd av regelföreskrifterna och den särskilda kopplingen mellan 
skogsägaren och dennes skogsområden ingen eller en försumbar risk för olaglig avverkning. 
Dessa risker kan bedömas i tillräcklig utsträckning genom riskbedömningsförfaranden eller 
på grundval av objektiva kriterier (t.ex. om skogsägaren äger skogsmark som är uppstyckad i 
små partier). Det gör att tillämpningen kan ske på ett balanserat sätt med hänsyn till bördor 
och vinster.

Ändringsförslag 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. För att ta hänsyn till 
marknadsutvecklingen och den erfarenhet 
som görs vid genomförandet av denna 
förordning, särskilt sådan som identifieras 
genom den rapportering som avses i 
artikel 18.3, får kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 

3. Med hänsyn till marknadsutvecklingen 
och den erfarenhet som görs vid 
genomförandet av denna förordning, 
särskilt sådan som identifieras genom den 
rapportering som avses i artikel 18.3, får 
kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
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i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt beträffande sådana 
ytterligare riskbedömningskriterier som 
kan visa sig nödvändiga för att 
komplettera de kriterier som avses i
punkt 1 b andra stycket i denna artikel. 
När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den agera i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

Europeiska unionens funktionssätt för att 
komplettera punkt 1 i denna artikel i avsikt 
att göra systemen för tillbörlig aktsamhet 
mer effektiva när det gäller att förhindra 
att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på den inre 
marknaden.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tillhandahålla på den inre marknaden”, som föreslagits av föredraganden, är för 
brett och ger upphov till rättslig osäkerhet. Begreppet ”släppa ut på marknaden” har 
definierats i gemenskapslagstiftningen, men inte begreppet ”tillhandahålla på marknaden”. 
”Tillhandahålla” skulle kunna åsyfta alla verksamhetsutövare i ansvarskedjan, från mindre 
jordbrukare till den lokala möbelhandlaren.

Ändringsförslag 123
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. För att ta hänsyn till 
marknadsutvecklingen och den erfarenhet 
som görs vid genomförandet av denna 
förordning, särskilt sådan som identifieras 
genom den rapportering som avses i 
artikel 18.3, får kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt beträffande sådana ytterligare 
riskbedömningskriterier som kan visa sig 
nödvändiga för att komplettera de kriterier 
som avses i punkt 1 b andra stycket i denna 
artikel. När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den agera i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

3. För att ta hänsyn till 
marknadsutvecklingen och den erfarenhet 
som görs vid genomförandet av denna 
förordning, särskilt sådan som identifieras 
genom det informationsutbyte som avses i 
artikel 11a1 och den rapportering som 
avses i artikel 18.3, får kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt beträffande sådana ytterligare 
riskbedömningskriterier som kan visa sig 
nödvändiga för att komplettera de kriterier 
som avses i punkt 1 b andra stycket i denna 
artikel. När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den agera i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

______________
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1Artikel 11a (ny)
1. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, förse 
verksamhetsutövarna med tekniskt stöd 
och vägledning, med hänsyn till 
situationen för små och medelstora 
företag, i syfte att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning, särskilt vad gäller 
tillämpningen av ett system för tillbörlig 
aktsamhet i enlighet med artikel 5.
2. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, underlätta 
informationsutbytet om bästa metoder i 
fråga om tillämpningen av denna 
förordning och på begäran tillhandahålla 
verksamhetsutövarna, särskilt små och 
medelstora företag, sådan information.
3. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska administrera och 
sprida information om olaglig avverkning 
och därmed sammanhängande handel i 
syfte att bistå verksamhetsutövarna i den 
systematiska riskbedömningen som avses i 
artikel 5.1 b.
4. I samband med spridandet av denna 
information ska medlemsstaterna se till 
att tystnadsplikten iakttas och att alla 
uppgifter som de på något sätt har hand 
om eller får kännedom om omfattas av 
sekretess i enlighet med 
direktiv 95/46/EG.
5. Stödet ska ges på ett sådant sätt att de 
behöriga myndigheternas ansvar inte 
äventyras och deras frihet i samband med 
verkställandet av förordningen bibehålls.

Or. en

Motivering

I samband med att man kompletterar riskbedömningskriterierna bör man ta hänsyn till 
erfarenheterna från tekniskt stöd och vägledning. 
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Ändringsförslag 124
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. De enskilda medlemsstaterna får inte 
hindras att, i fråga om tillträdet till 
marknaden för timmer och trävaror, 
ställa striktare krav på avverkningen av 
timret och dess ursprung än denna 
förordning, inbegripet krav på ett hållbart 
skogsbruk, miljöskydd, bevarande av 
biologisk mångfald och ekosystem, skydd 
av lokalsamhällen och deras livsmiljöer, 
skydd av samhällen som är beroende av 
skogens resurser och respekt för 
ursprungsbefolkningars rättigheter och de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Motivering

Återinför parlamentets ändring från första behandlingen för att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att vid behov anta striktare nationella krav. 

Ändringsförslag 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 5a
Märkning

Medlemsstaterna ska se till att allt timmer 
och alla trävaror som släpps ut på 
marknaden märks, på lämpligt sätt, med 
den information som avses i artikel 4.2a i 
och ii senast den…*
Kommissionen får genom delegerade 
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akter anta närmare bestämmelser i syfte 
att garantera att märkningssystemet 
fungerar på ett effektivt sätt. 
Förfarandena i artiklarna 13, 14 och 15 
ska tillämpas på de delegerade akter som 
avses i denna punkt.
___________________

* EUT: Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tillhandahålla på den inre marknaden”, som föreslagits av föredraganden 
(ändring 35), är för brett och ger upphov till rättslig osäkerhet. Begreppet ”släppa ut på 
marknaden” har definierats i gemenskapslagstiftningen, men inte begreppet ”tillhandahålla 
på marknaden”. ”Tillhandahålla” skulle kunna åsyfta alla verksamhetsutövare i 
ansvarskedjan, från mindre jordbrukare till den lokala möbelhandlaren.

Ändringsförslag 126
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 5a
Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsaktörerna att uteslutande på 
frivillig basis märka lagligt och hållbart 
producerat timmer, och därigenom 
fastställa regler inom sitt område för att 
utesluta missbruk och olaglig imitering.

Or. de

Motivering

De åtgärder som fastställts i förordningen ger tillräcklig garanti för att enbart lagligt och 
hållbart producerat timmer släpps ut på marknaden i EU. Ytterligare märkning behövs 
således inte – den skulle medföra onödiga bördor och onödig byråkrati för 
verksamhetsutövarna. Om medlemsstaterna vill utnyttja detta instrument av 
marknadsföringsskäl bör det uteslutande ske på frivillig basis.
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Ändringsförslag 127
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen av denna förordning. 

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen av denna förordning. Dessa 
myndigheter ska ges tillräckliga 
befogenheter att verkställa denna 
förordning genom att övervaka dess 
tillämpning, utreda påstådda 
överträdelser i samarbete med 
tullmyndigheter, och snabbt rapportera 
överträdelser till åklagarmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Återinför parlamentets ändring från första behandlingen. De nationella behöriga 
myndigheterna har en viktig roll i genomförandet av förordningen genom att se till att den 
genomförs på ett noggrant och effektivt sätt. Det är därför viktigt att de ges nödvändiga 
befogenheter men också en tydlig tidsfrist så att de kan förbereda genomförandet av 
förordningen ordentligt.

Ändringsförslag 128
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa myndigheter ska ges tillräckliga 
befogenheter att verkställa denna 
förordning genom att övervaka dess 
tillämpning, utreda påstådda 
överträdelser i samarbete med 
tullmyndigheter, och snabbt rapportera 
överträdelser till åklagarmyndigheterna.
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Or. en

Motivering

(Ändring 63 från första behandlingen.)

Ändringsförslag 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. En övervakningsorganisation ska utföra 
följande uppgifter:

1. En övervakningsorganisation ska:

a) Upprätthålla och regelbundet utvärdera 
ett system för tillbörlig aktsamhet i 
enlighet med artikel 5 och bevilja 
verksamhetsutövare rätt att använda det.

a) Upprätthålla och regelbundet utvärdera 
ett system för tillbörlig aktsamhet i 
enlighet med artikel 5 och bevilja 
verksamhetsutövare rätt att använda det.

b) Kontrollera att dessa 
verksamhetsutövare använder systemet för 
tillbörlig aktsamhet på korrekt sätt.

b) Kontrollera att dessa 
verksamhetsutövare använder systemet för 
tillbörlig aktsamhet på korrekt sätt.

c) Vidta lämpliga åtgärder om en 
verksamhetsutövare underlåter att använda 
systemet för tillbörlig aktsamhet på korrekt 
sätt, vilket inbegriper underrättelse till de 
behöriga myndigheterna vid allvarlig eller 
upprepad underlåtenhet från 
verksamhetsutövarens sida.

c) Vidta lämpliga åtgärder om en 
verksamhetsutövare underlåter att använda 
systemet för tillbörlig aktsamhet på korrekt 
sätt, vilket inbegriper underrättelse till de 
behöriga myndigheterna vid underlåtenhet 
från verksamhetsutövarens sida.

Or. en

Ändringsförslag 130
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Kontrollera att dessa 
verksamhetsutövare använder systemet för 

b) Ha en övervakningsmekanism som 
säkerställer att systemen för tillbörlig 
aktsamhet används av de 
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tillbörlig aktsamhet på korrekt sätt. verksamhetsutövare som den har 
certifierat som användare av dess system 
för tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Formulering hämtad från kommissionens förslag och ändring 51 från första behandlingen.

Ändringsförslag 131
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Vidta lämpliga åtgärder om en
verksamhetsutövare underlåter att 
använda systemet för tillbörlig aktsamhet 
på korrekt sätt, vilket inbegriper 
underrättelse till de behöriga 
myndigheterna vid allvarlig eller 
upprepad underlåtenhet från 
verksamhetsutövarens sida.

c) Vidta lämpliga disciplinära åtgärder mot 
varje certifierad verksamhetsutövare som
inte följer dess system för tillbörlig 
aktsamhet. Disciplinära åtgärder ska 
innefatta att anmäla ärendet till den 
nationella behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Formulering hämtad från kommissionens förslag och ändring 51 från första behandlingen.

Ändringsförslag 132
Paolo Bartolozzi

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Den utför sina uppgifter på ett sätt som 
innebär att intressekonflikter undviks.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 133
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet genomföra kontroller för att 
säkerställa att de 
övervakningsorganisationer som utövar sin 
verksamhet inom de behöriga 
myndigheternas jurisdiktion fortsätter att 
utföra de uppgifter som anges i punkt 1 och 
att uppfylla kraven i punkt 2.

4. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet genomföra kontroller, också i 
form av granskningar på fältet i enlighet 
med en årlig plan eller då det föreligger 
väl underbyggda farhågor från 
tredje part, för att säkerställa att de 
övervakningsorganisationer som utövar sin 
verksamhet inom de behöriga 
myndigheternas jurisdiktion fortsätter att 
utföra de uppgifter som anges i punkt 1 och 
att uppfylla kraven i punkt 2. Dessa 
kontroller ska meddelas kommissionen 
och årligen ses över av denna. Resultaten 
från kontrollerna ska göras tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

Återinför i huvudsak parlamentets ändring från första behandlingen. För att göra denna lag 
mer effektiv är det viktigt att kontrollerna inte stannar vid skrivbordet. För att öppenheten och 
åtkomsten till informationen ska kunna säkerställas måste kontrollrapporterna göras 
tillgängliga för allmänheten. De behöriga myndigheterna har således en mycket viktig roll i 
verkställandet av förordningen. Deras uppgifter bör därför beskrivas utförligt, så att man 
också säkerställer att tillämpningsåtgärderna är jämförbara inom hela EU.

Ändringsförslag 134
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet genomföra kontroller för att 

4. De behöriga myndigheterna ska 
regelbundet, eller på grundval av väl 
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säkerställa att de 
övervakningsorganisationer som utövar sin 
verksamhet inom de behöriga 
myndigheternas jurisdiktion fortsätter att 
utföra de uppgifter som anges i punkt 1 och 
att uppfylla kraven i punkt 2.

underbyggda farhågor från tredje part,
genomföra kontroller för att säkerställa att 
de övervakningsorganisationer som utövar 
sin verksamhet inom de behöriga 
myndigheternas jurisdiktion fortsätter att 
utföra de uppgifter som anges i punkt 1 och 
att uppfylla kraven i punkt 2. Resultaten 
från kontrollerna ska göras tillgängliga 
för allmänheten.

Or. en

Motivering

Ändring 54 från Europaparlamentets första behandling.

Ändringsförslag 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna eller
kommissionen får återkalla ett erkännande, 
om den behöriga myndigheten eller 
kommissionen har fastställt att en 
övervakningsorganisation inte längre utför 
de uppgifter som anges i punkt 1 eller 
uppfyller kraven i punkt 2. Den behöriga 
myndigheten eller kommissionen får 
endast återkalla ett erkännande som den 
själv har utfärdat. Innan ett erkännande 
återkallas ska kommissionen underrätta de 
berörda medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om ett erkännande 
återkallas.

6. Kommissionen ska upphäva eller 
återkalla ett erkännande om den behöriga 
myndigheten eller kommissionen har 
fastställt att en övervakningsorganisation 
inte längre utför de uppgifter som anges i 
punkt 1 eller uppfyller kraven i punkt 2. 
Innan ett erkännande upphävs eller
återkallas ska kommissionen underrätta de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Ändring 55 från Europaparlamentets första behandling med tillägget av ett val mellan 
två alternativ: upphävande eller återkallande (beroende på hur allvarliga överträdelserna är 
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och huruvida de upprepas eller inte) som bör vara förenligt med 
övervakningsorganisationernas centraliserade erkännanden. 

Ändringsförslag 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller för att fastställa om 
verksamhetsutövarna uppfyller kraven i 
artiklarna 4 och 5.

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller med rimliga tidsintervaller som 
lämpar sig för den komplexa 
leveranskedjan för timmer och trävaror, 
och ägna särskild uppmärksamhet åt de 
första leden i leveranskedjan, för att 
fastställa om verksamhetsutövarna 
uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5. 

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden, och ägna särskild 
uppmärksamhet åt de första leden i leveranskedjan.

Ändringsförslag 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller för att fastställa om 
verksamhetsutövarna uppfyller kraven i 
artiklarna 4 och 5.

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller på grundval av en riskanalys 
och med lämpliga tidsintervaller för att 
fastställa om verksamhetsutövarna 
uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5. 

Or. fr
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Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Kontrollerna kan bland annat omfatta
a) granskning av åtgärderna och 
rutinerna inom systemet för tillbörlig 
aktsamhet,
b) granskning av handlingar och register 
som styrker att systemet för tillbörlig 
aktsamhet fungerar på rätt sätt,
c) stickprovskontroller, vid behov även 
kontroller på plats.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Kontrollerna kan bland annat omfatta
a) granskning av åtgärderna och 
rutinerna inom systemet för tillbörlig 
aktsamhet,
b) granskning av handlingar och register 
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som styrker att systemet för tillbörlig 
aktsamhet fungerar på rätt sätt,
c) stickprovskontroller, vid behov även 
kontroller på plats.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden, och ägna särskild 
uppmärksamhet åt de första leden i leveranskedjan.

Ändringsförslag 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 
bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de kontroller 
som avses i punkt 1.

2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 
bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de kontroller 
som avses i punkt 1, framför allt genom 
att bereda tillträde till lokaler och ge 
tillgång till handlingar eller register.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden, och ägna särskild 
uppmärksamhet åt de första leden i leveranskedjan.

Ändringsförslag 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 
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bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de kontroller 
som avses i punkt 1.

bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de kontroller 
som avses i punkt 1, framför allt genom 
att bereda tillträde till lokaler och ge 
tillgång till handlingar eller register.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 
leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17.

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, såsom att det använda 
systemet för tillbörlig aktsamhet inte 
räcker till eller är ineffektivt för att 
minimera riskerna för att olagligt timmer 
och olagliga trävaror släpps ut på 
marknaden, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 
leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden, och ägna särskild 
uppmärksamhet åt de första leden i leveranskedjan.
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Ändringsförslag 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 
leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17.

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, såsom att det använda 
systemet för tillbörlig aktsamhet inte 
räcker till eller är ineffektivt för att 
minimera riskerna för att olagligt timmer 
och olagliga trävaror släpps ut på 
marknaden, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 
leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17.

Or. fr

Motivering

Man bör se till att systemet är effektivt genom lämpliga och strikta kontroller som varje 
medlemsstat ska utföra så snart som produkten släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag 144
Elena Oana Antonescu

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 

3. Om det till följd av de kontroller som 
avses i punkt 1 framkommer att det 
föreligger brister, får de behöriga 
myndigheterna utfärda ett föreläggande om 
korrigerande åtgärder som 
verksamhetsutövaren ska vidta. Om 
verksamhetsutövaren underlåter att vidta 
sådana korrigerande åtgärder, kan detta 
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leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17.

leda till sanktioner i enlighet med 
artikel 17. Om de behöriga myndigheterna 
upptäcker att verksamhetsutövaren 
underlåtit att tillämpa ett system för 
tillbörlig aktsamhet ska den behöriga 
övervakningsorganisationen anses ha 
brustit i fullgörandet av sina uppgifter 
enligt artikel 7.1 a–c i denna förordning 
och, som ett resultat av detta, kan dess 
erkännande återkallas i enlighet med 
artikel 7.6. 

Or. en

Motivering

Om den behöriga myndigheten upptäcker att en verksamhetsutövare underlåtit att 
upprätthålla ett system för tillbörlig aktsamhet, ska den ansvariga 
övervakningsorganisationen också anses ha brustit i fullgörandet av sina skyldigheter enligt 
artikel 7 a–c. 

Ändringsförslag 145
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. Kontrollerna får innefatta bland 
annat följande:
a) Undersökning av systemet för tillbörlig 
aktsamhet, inbegripet riskbedömning och 
riskreducerande förfaranden.
b) Undersökning av handlingar och 
register som styrker att systemet och 
förfarandena fungerar väl.
c) Stickprov, inbegripet granskningar på 
fältet.
Kommissionen ska övervaka hur 
medlemsstaterna genomför dessa 
åtaganden.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att medlemsstaterna samarbetar och, i den mån det är möjligt, samordnar 
sina insatser i fråga om kontroller och tillsyn. Kommissionen bör hjälpa till att se till att detta 
samarbete sker. Denna förordning bör verkställas på ett flexibelt sätt med hänsyn till de 
mekanismer som ska tillämpas och vara öppen för ny teknik som skulle kunna öka 
kontrollernas tillförlitlighet i framtiden. 

Ändringsförslag 146
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3b. Kommissionen får anta bestämmelser 
om periodiciteten och arten av de 
kontroller som avses i punkt 3a i syfte att 
säkerställa en effektiv tillsyn av 
verksamhetsutövarna.
Förfarandena i artiklarna 13, 14 och 15 
ska tillämpas på de delegerade akter som 
avses i denna punkt.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att medlemsstaterna samarbetar och, i den mån det är möjligt, samordnar 
sina insatser i fråga om kontroller och tillsyn. Kommissionen bör hjälpa till att se till att detta 
samarbete sker. Denna förordning bör verkställas på ett flexibelt sätt med hänsyn till de 
mekanismer som ska tillämpas och vara öppen för ny teknik som skulle kunna öka 
kontrollernas tillförlitlighet i framtiden. 

Ändringsförslag 147
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 9 – punkt 3c (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3c. I takt med att ny teknik blir tillgänglig 
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får denna utnyttjas av inspektörerna. 

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att medlemsstaterna samarbetar och, i den mån det är möjligt, samordnar 
sina insatser i fråga om kontroller och tillsyn. Kommissionen bör hjälpa till att se till att detta 
samarbete sker. Denna förordning bör verkställas på ett flexibelt sätt med hänsyn till de 
mekanismer som ska tillämpas och vara öppen för ny teknik som skulle kunna öka 
kontrollernas tillförlitlighet i framtiden. 

Ändringsförslag 148
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 11 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
samarbeta med varandra, med de 
administrativa myndigheterna i 
tredjeländer och med kommissionen för att 
säkerställa att denna förordning följs.

1. De behöriga myndigheterna ska 
samarbeta med varandra, med andra organ 
inom de nationella förvaltningarna, med 
de administrativa myndigheterna i 
tredjeländer och med kommissionen för att 
säkerställa att denna förordning följs.

Or. en

Motivering

Olaglig avverkning är mångfacetterat problem och det gör att det krävs ett samarbete även 
mellan olika delar av de nationella förvaltningarna. Denna aspekt bör tydliggöras i 
förordningen.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 11a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 11a
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Rådgivningsgruppen
1. En rådgivningsgrupp bestående av 
företrädare för berörda aktörer, såsom 
branschföreträdare inom skogsindustrin, 
skogsägare, handeln, icke-statliga 
organisationer och konsumentgrupper, 
ska inrättas och ledas av en företrädare 
för kommissionen.
2. Företrädare för medlemsstaterna och 
Europaparlamentet får delta i 
rådgivningsgruppens möten.
3. Kommissionen ska samråda med 
rådgivningsgruppen innan den fattar 
beslut i enlighet med denna förordning.

Or. fr

Motivering

Syftet är att formalisera samråd som äger rum bilateralt och informellt.

Ändringsförslag 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 11a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 11a
Tekniskt stöd, vägledning samt 

informationsutbyte
1. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, förse 
verksamhetsutövarna med tekniskt stöd 
och annat stöd samt vägledning, med 
hänsyn till situationen för små och 
medelstora företag, i syfte att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning, särskilt vad gäller 
tillämpningen av system för tillbörlig 
aktsamhet i enlighet med artikel 5.
2. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, underlätta 
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informationsutbytet om bästa metoder i 
fråga om tillämpningen av denna 
förordning och på begäran tillhandahålla 
verksamhetsutövarna sådan information.
3. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska administrera och 
sprida information om olaglig avverkning 
och därmed sammanhängande handel i 
syfte att bistå verksamhetsutövarna i den 
systematiska riskbedömningen som avses i 
artikel 5.1 b.
4. I samband med spridandet av denna 
information ska medlemsstaterna se till 
att kommersiella intressen iakttas och att 
alla uppgifter som de på något sätt har 
hand om eller får kännedom om omfattas 
av sekretess i enlighet med nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftning.
5. Stödet ska ges på ett sådant sätt att de 
behöriga myndigheternas ansvar inte 
äventyras och deras frihet i samband med 
verkställandet av förordningen bibehålls.

Or. en

Motivering

Detta tillvägagångssätt fastställer en ram för hur de administrativa bördorna ska minskas och 
tar hänsyn till situationen för små och medelstora företag genom att tekniskt stöd ges och 
genom att se till att informationen, inklusive den om bästa metoder sprids.

Ändringsförslag 151
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 12 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

För att ta hänsyn till den erfarenhet som 
görs vid genomförandet av denna 
förordning, särskilt identifierad genom den 
rapportering som avses i artikel 18.3, och 
till utvecklingen beträffande de tekniska 
egenskaperna, slutanvändarna och 

För att ta hänsyn till den erfarenhet som 
görs vid genomförandet av denna 
förordning, särskilt identifierad genom den 
rapportering som avses i artikel 18.3 och 
det informationsutbyte som avses i 
artikel 11a1, och till utvecklingen 
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produktionsprocesserna för timret eller 
trävarorna, får kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt för ändring och komplettering 
av förteckningen över timmer och trävaror 
i bilagan. Dessa akter ska inte skapa en 
oproportionerlig börda för 
verksamhetsutövare. När kommissionen 
antar sådana delegerade akter, ska den 
agera i enlighet med bestämmelserna i 
denna förordning.

beträffande de tekniska egenskaperna, 
slutanvändarna och 
produktionsprocesserna för timret eller 
trävarorna, får kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt för komplettering av 
förteckningen över timmer och trävaror i 
bilagan. När kommissionen antar sådana 
delegerade akter, ska den agera i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.

_________________
1Artikel 11a (ny)
1. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, förse 
verksamhetsutövarna med tekniskt stöd 
och vägledning, med hänsyn till 
situationen för små och medelstora 
företag, i syfte att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning, särskilt vad gäller 
tillämpningen av ett system för tillbörlig 
aktsamhet i enlighet med artikel 5.
2. De behöriga myndigheterna ska, med 
bistånd av kommissionen, underlätta 
informationsutbytet om bästa metoder i 
fråga om tillämpningen av denna 
förordning och på begäran tillhandahålla 
verksamhetsutövarna, särskilt små och 
medelstora företag, sådan information.
3. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska administrera och 
sprida information om olaglig avverkning 
och därmed sammanhängande handel i 
syfte att bistå verksamhetsutövarna i den 
systematiska riskbedömningen som avses i 
artikel 5.1 b.
4. I samband med spridandet av denna 
information ska medlemsstaterna se till 
att kommersiella intressen iakttas samt att 
alla uppgifter som de på något sätt råder 
över eller får kännedom om hålls 
förtroliga i enlighet med nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.
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5. Stödet ska ges på ett sådant sätt att de 
behöriga myndigheternas ansvar inte 
äventyras och deras frihet i samband med 
verkställandet av förordningen bibehålls.

Or. en

Motivering

Ändring 68 från Europaparlamentets första behandling med beaktande av den nya 
artikeln 11a (ny). 

Ändringsförslag 152
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 13 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 5.3, 7.7 
och 12 ska ges till kommissionen för en 
period på sju år från det att denna 
förordning har trätt i kraft. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast tre månader före 
utgången av en treårsperiod efter den dag 
då denna förordning börjar tillämpas. 
Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 14.

1. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artiklarna 2g, 5.3, 7.7
och 12 ska ges till kommissionen för en 
period på sju år från det att denna 
förordning har trätt i kraft. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast tre månader före 
utgången av en treårsperiod efter den dag 
då denna förordning börjar tillämpas. 
Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 14.

Or. en

Motivering

Delegeringen ska även omfatta en specificering av tillämplig lagstiftning.
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Ändringsförslag 153
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Artikel 14 – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 5.3, 7.7 och 12 får återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2g, 5.3, 7.7 och 12 får 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Motivering

Delegeringen ska även omfatta en specificering av tillämplig lagstiftning.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen och utan 
dröjsmål anmäla alla ändringar 
som påverkar dem.

a) Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs. 

b) Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande, och kan 
bland annat innefatta följande:
i) Böter som står i proportion till 
miljöskadorna, värdet på det berörda 
timret eller de berörda trävarorna samt 
skatteförlusterna och de ekonomiska 
förlusterna till följd av överträdelsen. 
Nivån på sanktionerna ska beräknas på 
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ett sådant sätt att de ansvariga faktiskt 
förlorar den vinst som härrör från de 
överträdelser de begått, utan att det 
påverkar den lagliga rätten till 
yrkesutövande. Vid upprepade allvarliga 
överträdelser ska böterna gradvis höjas.
ii) Beslag av berört timmer och berörda 
trävaror.
iii) Omedelbart tillbakadragande av 
tillståndet för att bedriva 
affärsverksamhet.
c) Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen och utan 
dröjsmål anmäla alla ändringar som 
påverkar dem. 

Or. fr

Motivering

Det får inte finnas några svaga punkter i Europa. Förordningen måste innehålla 
bestämmelser om strikta, avskräckande och konsekventa sanktioner inom EU, i 
överensstämmelse med förordningen om olagligt fiske, som antogs enhälligt.

Ändringsförslag 155
Anja Weisgerber

Rådets ståndpunkt
Artikel 17

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen och utan 
dröjsmål anmäla alla ändringar 
som påverkar dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs 
skyndsamt. Sanktionerna ska vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Böter, konfiskering av 
timmer och återtagande av 
handelstillstånd för den inre marknaden 
skulle kunna betraktas som lämpliga 
instrument inom ramen för nationell 
lagstiftning och nationella befogenheter. 
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De tillfälliga åtgärder som vidtas av 
medlemsstaternas myndigheter måste 
kunna förhindra att överträdelserna 
fortsätter. Medlemsstaterna ska anmäla 
dessa bestämmelser till kommissionen och 
utan dröjsmål anmäla alla ändringar som 
påverkar dem.

Or. de

Motivering

För att målen i förordningen ska kunna uppnås i praktiken måste reglerna om sanktioner 
tillämpas skyndsamt. I samband med bestämmandet av sanktioner är det medlemsstaternas 
ansvar att inom ramen för den nationella lagstiftningen och nationella befogenheter 
(subsidiariteten) utforma sanktionerna så att de blir verksamma och effektiva.

Ändringsförslag 156
Judith A. Merkies

Rådets ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Senast den ...* och därefter vart sjätte år 
ska kommissionen se över denna 
förordnings effektivitet och sätt att fungera 
på grundval av rapportering om och 
erfarenhet av tillämpningen av denna 
förordning, i synnerhet när det gäller de 
administrativa konsekvenserna för små och 
medelstora företag och produktomfattning. 
Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.

3. Senast den ...* och därefter vart sjätte år 
ska kommissionen se över denna 
förordnings effektivitet och sätt att fungera 
på grundval av rapportering om och 
erfarenhet av tillämpningen av denna 
förordning när det gäller att förhindra att
timmer eller trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut eller tillhandahålls 
på den inre marknaden. Den ska i 
synnerhet beakta

 de administrativa konsekvenserna för 
små och medelstora företag samt
produktomfattningen och

 dess bidrag till målen att runtom i 
världen stoppa avskogningen och 
skogsförstörelsen, med de utsläpp av 
koldioxid och den förlust av biologisk 
mångfald de för med sig, och främja 
hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar 
mänsklig utveckling och respekt för 
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ursprungsbefolkningar och 
lokalbefolkningar i skogsområden samt 
målet att uppfylla EU:s internationella 
skyldigheter och åtaganden.
Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.

_____________

* EUT: Vänligen för in 36 + 30 månader 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

_______________
* EUT: Vänligen för in dagen 
36 + 12 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Rådets ståndpunkt
Artikel 18 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Senast den ...* och därefter vart sjätte år 
ska kommissionen se över denna 
förordnings effektivitet och sätt att fungera 
på grundval av rapportering om och 
erfarenhet av tillämpningen av denna 
förordning, i synnerhet när det gäller de 
administrativa konsekvenserna för små och 
medelstora företag och produktomfattning. 
Dessa rapporter kan vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.

3. Senast den ...* och därefter vart sjätte år 
ska kommissionen se över denna 
förordnings effektivitet och sätt att fungera 
på grundval av rapportering om och 
erfarenhet av tillämpningen av denna 
förordning när det gäller att förhindra att
timmer eller trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på den inre 
marknaden. Den ska i synnerhet beakta 
de administrativa konsekvenserna för små 
och medelstora företag och 
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produktomfattning. Dessa rapporter kan 
vid behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag.

_______________

* EUT: Vänligen för in dagen 
36 + 30 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

_______________

* EUT: Vänligen för in dagen
36 + 12 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tillhandahålla på den inre marknaden”, som föreslagits av föredraganden 
(ändring 68), är för brett och ger upphov till rättslig osäkerhet. Begreppet ”släppa ut på 
marknaden” har definierats i gemenskapslagstiftningen, men inte begreppet ”tillhandahålla 
på marknaden”. ”Tillhandahålla” skulle kunna åsyfta alla verksamhetsutövare i 
ansvarskedjan, från mindre jordbrukare till den lokala möbelhandlaren.

Ändringsförslag 158
Kartika Tamara Liotard

Rådets ståndpunkt
Artikel 19 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den …*. 
Artiklarna 5.2, 6.1, 7.7 och 7.8 ska dock 
tillämpas från och med den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Den ska tillämpas från och med den …*. 
Artiklarna 3.1, 6.1, 7.7 och 7.8 ska dock 
tillämpas från och med den dag då denna
förordning träder i kraft.

____________

* EUT Vänligen för in dagen 30 månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft.

__________
* EUT: Vänligen för in dagen 12 månader 
efter det datum då förordningen träder i 
kraft.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4404 Tunnbandsvidjor av trä; kluvna 
störar; pålar och störar av trä, tillspetsade 
men inte sågade i längdriktningen; 
träkäppar, grovt tillformade men inte 
svarvade, böjda eller på annat sätt 
bearbetade, lämpliga för tillverkning av 
promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft 
e.d.; träspån av sådana slag som används 
för tillverkning av korgar, askar, siktar 
e.d. samt liknande spån.

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 160
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4404 Tunnbandsvidjor av trä, kluvna 
störar; pålar och störar av trä, tillspetsade 
men inte sågade i längdriktningen; 
träkäppar, grovt tillformade men inte 
svarvade, böjda eller på annat sätt 
bearbetade, lämpliga för tillverkning av 
promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft 
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e.d.; träspån av sådana slag som används 
för tillverkning av korgar, askar, siktar 
e.d. samt liknande spån.

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

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

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4405 00 00 Träull; trämjöl.

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 162
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4405 00 00 träull; trämjöl.

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 



AM\814446SV.doc 63/68 PE440.145v02-00

SV

nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Ändringsförslag 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 13a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4417 00 00 Verktyg och redskap, 
infattningar, handtag och skaft till 
verktyg eller redskap, borstträn samt 
skoläster och skoblock, av trä.

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 164
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 13a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4417 00 00 Verktyg och redskap, 
infattningar, handtag och skaft till 
verktyg eller redskap, borstträn samt 
borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och 
skoblock, av trä.

Or. en

Motivering

Förordningen ska gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.
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Ändringsförslag 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 14a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4419 00 Bords- och köksartiklar av trä.

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 166
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 14a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4419 00 Bords- och köksartiklar av trä.

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Ändringsförslag 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 14b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4420 Trä med inläggningar; skrin, 



AM\814446SV.doc 65/68 PE440.145v02-00

SV

askar, etuier och fodral för smycken, 
matsilver och liknande artiklar, av trä; 
statyetter och andra prydnadsföremål, av 
trä; rumsinventarier av trä, inte 
inbegripna i kapitel 94.

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 168
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga - strecksats 14b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4420 Trä med inläggningar; skrin, 
askar, etuier och fodral för smycken, 
matsilver och liknande artiklar, av trä; 
statyetter och andra prydnadsföremål, av 
trä; rumsinventarier av trä, inte 
inbegripna i kapitel 94.

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

Ändringsförslag 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 14c (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4421 Övriga träartiklar (klädgalgar 
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m.m.).

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 170
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 14c (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 4421 Diverse andra varor av trä 
(klädhängare och annat).

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.

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

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 Massa och papper i kapitel 47 och 48 i 
Kombinerade nomenklaturen, med 
undantag av bambubaserade produkter och 
återvinningsprodukter (avfall och 
förbrukade varor).

 Massa och papper i kapitel 47, 48 och 49
i Kombinerade nomenklaturen, med 
undantag av bambubaserade produkter och 
återvinningsprodukter (avfall och 
förbrukade varor). 

Or. fr
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Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

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

Rådets ståndpunkt
Bilaga – strecksats 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
och 9403 90 30 Trämöbler.

 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 och
9403 90 30 Trämöbler. 

Or. fr

Motivering

Förordningen bör gälla för alla sorters trävaror i största möjliga utsträckning. Alla 
utelämnanden är ett potentiellt kryphål och kan ge upphov till orättvisor i branschen.

Ändringsförslag 173
Kriton Arsenis

Rådets ståndpunkt
Bilaga - strecksats 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 
och 9403 90 30 Trämöbler.

 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 och 
9403 90 30 Trämöbler.

Or. en

Motivering

Förordningen bör gälla för så många kategorier av trävaror som möjligt så att man 
förhindrar kryphål och illojal konkurrens. Kodifieringen följer den kombinerade 
nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87.
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