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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag markeres ændringer i udkastet til retsakt, med 
fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det anføres, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der berøres. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Tekst i sådanne passager, som 
Parlamentet ønsker skal udgå, er markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der 
bringer træ og træprodukter i omsætning
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0644),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0373/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM82009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 192, stk.1, i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 66,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved andenbehandling;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 Vedtagne tekster af 22.4.2009, P7_TA(2009)0225.



PE439.878v01-00 6/51 PR\808813DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

Rådets holdning
Betragtning 1 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Skovbrug er ofte en 
hovedindtægtskilde for mange mennesker 
i skovrige udviklingslande. Det er derfor 
vigtigt at fremme en mere bæredygtig 
udvikling af skovbruget i disse lande.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 5 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 2

Rådets holdning
Betragtning 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 7 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 3

Rådets holdning
Betragtning 3 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(3a) Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) kræver, at 
miljøbeskyttelseskrav integreres i 
udformningen og gennemførelsen af 
Unionens politikker og aktioner, bl.a. med 
hensyn til handel og især med henblik på 
at fremme en bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 4

Rådets holdning
Betragtning 3 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

(3b) Formålet med denne forordning er at 
forhindre handelen med ulovligt fældet 
træ og træprodukter fremstillet heraf i EU 
for derved at bidrage til at stoppe 
afskovningen, skovnedbrydningen og 
tabet af biodiversitet samt at fremme den 
bæredygtige økonomiske vækst og 
respekten for oprindelige folkeslag og 
lokalsamfund.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag 8 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 5

Rådets holdning
Betragtning 4

Rådets holdning Ændringsforslag

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet af 21. maj 2003 
"Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) -
forslag til EU-handlingsplan" indeholdt 
forslag til en række foranstaltninger til 
støtte for de internationale bestræbelser på 
at løse problemet med ulovlig skovhugst 
og den hertil knyttede handel.

(4) Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet af 21. maj 2003 
"Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis 
og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) -
forslag til EU-handlingsplan" indeholdt 
forslag til en række foranstaltninger til 
støtte for de internationale bestræbelser på 
at løse problemet med ulovlig skovhugst 
og den hertil knyttede handel samt til støtte 
for den bredere målsætning om 
bæredygtig skovforvaltning. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 10 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 6

Rådets holdning
Betragtning 10

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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



PR\808813DA.doc 9/51 PE439.878v01-00

DA

af virksomheder, der bringer ulovligt 
fældet træ og træprodukter fremstillet 
heraf i omsætning på det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 17 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 7

Rådets holdning
Betragtning 11

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst.

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør være det primære
grundlag for, hvorledes man definerer 
ulovlig skovhugst. Definitionen af 
begrebet "lovligt produceret træ" bør 
garantere for bæredygtig skovforvaltning, 
bevaring af den biologiske 
mangfoldighed, beskyttelse af lokale 
skovafhængige samfund og oprindelige 
folk samt sikring af disse samfunds og 
disse folks rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 16 og 18 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 8

Rådets holdning
Betragtning 12

Rådets holdning Ændringsforslag

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de bringes i omsætning for første gang. For 
at undgå unødvendige administrative 

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

byrder bør due diligence-kravene i denne 
forordning kun gælde i fuldt omfang for 
virksomheder, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning på det indre 
marked for første gang, og ikke for alle 
virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden. Alle virksomheder i 
forsyningskæden bør imidlertid være 
bundet af det generelle forbud mod at 
gøre ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf tilgængeligt på markedet 
og bør udvise fornøden omhu med 
henblik herpå.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 19 og 15 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 9

Rådets holdning
Betragtning 13

Rådets holdning Ændringsforslag

(13) I betragtning af at det ville være en 
urimelig byrde for virksomhederne at 
kræve, at de forelægger oplysninger om 
oprindelsen af træ i produkter fremstillet 
af genbrugstræ, bør sådanne produkter 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 10

Rådets holdning
Betragtning 14

Rådets holdning Ændringsforslag

(14) Ved den første omsætning på det indre (14) Ved den første omsætning på det indre 
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marked af træ og træprodukter bør 
virksomhederne udvise fornøden omhu ved 
at følge et system af foranstaltninger og 
procedurer (due diligence-ordning) for at 
mindske risikoen for, at ulovligt fældet træ 
og træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning på det indre marked.

marked af træ og træprodukter bør 
virksomhederne udvise fornøden omhu ved 
at følge et system af foranstaltninger og 
procedurer (due diligence-ordning) for at 
forhindre, at ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf bringes i 
omsætning på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 11

Rådets holdning
Betragtning 15

Rådets holdning Ændringsforslag

(15) Due diligence-ordningen omfatter tre 
elementer, der er en naturlig del af 
risikostyring: adgang til oplysninger, 
risikovurdering og begrænsning af den 
risiko, der er blevet identificeret. Due 
diligence-ordningen bør give adgang til 
oplysninger om oprindelse og om 
leverandører af træ og træprodukter, der 
bringes i omsætning på det indre marked 
for første gang, herunder til relevante 
oplysninger om overholdelse af gældende 
lovgivning. Virksomhederne bør på 
grundlag af disse oplysninger foretage en 
risikovurdering. Hvis en risiko er blevet 
identificeret, bør virksomhederne begrænse 
denne risiko på en måde, der står i rimeligt 
forhold til den risiko, der er blevet 
identificeret, med henblik på at forhindre, 
at der bringes ulovligt fældet træ og
træprodukter fremstillet heraf i omsætning 
på markedet.

(15) Due diligence-ordningen omfatter tre 
elementer, der er en naturlig del af 
risikostyring: adgang til oplysninger, 
risikovurdering og begrænsning af den 
risiko, der er blevet identificeret. Due 
diligence-ordningen bør give adgang til 
oplysninger om oprindelse og om 
leverandører af træ og træprodukter, der 
bringes i omsætning på det indre marked 
for første gang, herunder til relevante 
oplysninger om overholdelse af gældende 
lovgivning, hugstland samt i relevant 
omfang delregion og hugstrettigheder, 
træarter, mængder og værdi.
Virksomhederne bør på grundlag af disse 
oplysninger foretage en risikovurdering.
Hvis en risiko er blevet identificeret, bør 
virksomhederne begrænse denne risiko på 
en måde, der står i rimeligt forhold til den 
risiko, der er blevet identificeret, med 
henblik på at forhindre, at der bringes 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf i omsætning på markedet.

Or. en

Begrundelse

Supplering af affattelsen af denne nye betragtning i Rådets holdning for at harmonisere med 
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ændringsforslag til artiklerne.

Ændringsforslag 12

Rådets holdning
Betragtning 17

Rådets holdning Ændringsforslag

(17) For at anerkende god praksis i 
skovbrugssektoren kan certificering eller 
andre ordninger, der er kontrolleret af en 
ekstern part, og som omfatter overholdelse 
af gældende lovgivning, anvendes i 
risikovurderingen.

(17) For at anerkende god praksis i 
skovbrugssektoren kan certificering eller 
andre ordninger, der er kontrolleret af en 
ekstern part, og som omfatter overholdelse 
af gældende lovgivning, anvendes i 
risikovurderingen, forudsat at de 
overholder denne forordnings krav.

Or. en

Ændringsforslag 13

Rådets holdning
Betragtning 18

Rådets holdning Ændringsforslag

(18) Træbranchen er af største betydning 
for Unionens økonomi.
Brancheorganisationer er vigtige aktører i 
denne sektor, da de repræsenterer 
branchens interesser bredt og er i dialog 
med en bred vifte af interesseparter.
Sådanne organisationer har også 
ekspertise og kapacitet til at analysere den 
relevante lovgivning og til at hjælpe deres 
medlemmer med at overholde de 
gældende regler, men de bør ikke bruge 
denne kompetence til at dominere 
markedet. For at lette gennemførelsen af 
denne forordning og bidrage til at udvikle 
god praksis er det hensigtsmæssigt at 
anerkende de organer, der har udviklet due 
diligence-ordninger, der opfylder kravene i 
denne forordning. En liste over sådanne 
anerkendte organer bør blive offentliggjort, 

(18) For at lette gennemførelsen af denne 
forordning og bidrage til at udvikle god 
praksis er det hensigtsmæssigt at anerkende 
de organer, der har udviklet due diligence-
ordninger, der opfylder kravene i denne 
forordning. En liste over sådanne 
anerkendte organer bør blive offentliggjort, 
således at virksomheder kan anvende 
sådanne anerkendte overvågningsorganer.
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således at virksomheder kan anvende 
sådanne anerkendte overvågningsorganer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 23 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 14

Rådets holdning
Betragtning 19

Rådets holdning Ændringsforslag

(19) De kompetente myndigheder bør 
kontrollere, at virksomhederne effektivt 
opfylder forpligtelserne i denne forordning.
Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder foretage de fornødne 
officielle tilsyn, som kan omfatte tilsyn på 
virksomhedens område, og de bør om 
nødvendigt kunne kræve, at 
virksomhederne træffer udbedrende 
foranstaltninger.

(19) De kompetente myndigheder bør 
kontrollere, at virksomhederne effektivt 
opfylder forpligtelserne i denne forordning.
Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder foretage officiel kontrol i 
henhold til en årlig plan, som kan omfatte 
toldkontrol, tilsyn på virksomhedens 
område og stedlig audit, og de bør om 
nødvendigt kunne kræve, at 
virksomhederne træffer udbedrende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 25 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 15

Rådets holdning
Betragtning 20

Rådets holdning Ændringsforslag

(20) De kompetente myndigheder bør føre 
register over disse tilsyn og de relevante 
oplysninger bør stilles til rådighed for dem, 
der anmoder om dem, i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om 

(20) De kompetente myndigheder bør føre 
register over denne kontrol og de relevante 
oplysninger bør stilles til rådighed for 
offentligheden, herunder via internettet, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
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offentlig adgang til miljøoplysninger. af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 16

Rådets holdning
Betragtning 21

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 26 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 17

Rådets holdning
Betragtning 23

Rådets holdning Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) vedrørende 
procedurer for anerkendelse og 
tilbagekaldelse af anerkendelse af 
overvågningsorganer, vedrørende 
yderligere relevante 
risikovurderingskriterier, der kan være 
nødvendige som supplement til dem, der 
allerede er fastsat i denne forordning,
samt vedrørende den liste over træ og 

(23) Kommissionen bør tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) vedrørende 
procedurer for anerkendelse og 
tilbagekaldelse af anerkendelse af 
overvågningsorganer, vedrørende kravene 
under due diligence-ordning, vedrørende 
den liste over træ og træprodukter, som er 
omfattet af denne forordning, samt 
vedrørende tilsynene med 
overvågningsorganer, tilsynene med 
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træprodukter, som er omfattet af denne 
forordning. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen hører eksperter i den 
forberedende fase i overensstemmelse 
med det tilsagn, som Kommissionen har 
givet i meddelelsen af 9. december 2009 
om gennemførelse af artikel 290 i TEUF.

virksomhederne og reglerne for 
mærkning.. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen under forberedelserne 
hertil gennemfører passende høringer, 
herunder af eksperter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af betragtningen om delegerede retsakter til artiklerne herom og til formuleringer 
vedtaget i De Brún-betænkningen om kæledyrspas.

Ændringsforslag 18

Rådets holdning
Betragtning 24

Rådets holdning Ændringsforslag

(24) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. 
Virksomhederne og de kompetente 
myndigheder bør gives en rimelig tidsfrist 
til at forberede sig på at opfylde kravene i 
denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne henvisning er overflødig, da der ikke er forudset nogen gennemførelsesbestemmelser i 
udkastet til indstilling.
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Ændringsforslag 19

Rådets holdning
Artikel 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

Denne forordning fastsætter kravene til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning eller gør træ og 
træprodukter tilgængelige på det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 31 fra EP's førstebehandling. Forordningen bør gælde for alle virksomheder 
i forsyningskæden, selv om due diligence-kravene kun gælder i fuldt omfang for den 
virksomhed, som bringer træet i omsætning på det indre marked for første gang.

Ændringsforslag 20

Rådets holdning
Artikel 2 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, der er anført i bilaget med 
undtagelse af træprodukter fremstillet af 
træ eller af træprodukter, som allerede er 
bragt i omsætning, samt træprodukter 
eller dele af sådanne produkter, der er 
fremstillet af træ eller træprodukter, som 
har afsluttet deres livscyklus, og som 
ellers ville være blevet deponeret som 
affald

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 32 fra EP's førstebehandling. Det står ikke klart, hvad den nye 
undtagelseskategori i Rådets holdning vil indebære.
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Ændringsforslag 21

Rådets holdning
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

aa) "gøre tilgængeligt på markedet": 
enhver levering af træ og træprodukter på 
det indre marked med henblik på 
distribution eller anvendelse som led i 
erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag, herunder også levering ved 
hjælp af fjernkommunikationsteknik som 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 
om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg1

_____________________

EFT L 144 af 4.6.1999, s. 19.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 33 fra EP's førstebehandling. For at sondre mellem virksomheder, der skal 
gennemføre en komplet due diligence-ordning, og andre i forsyningskæden, er det nødvendigt 
med forskellige definitioner på "bringe i omsætning" og "gøre tilgængelig på markedet". De 
to begreber er hver især defineret inden for de fælles rammer for markedsføring af produkter 
(Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 68/2008/EF af 9. juli 2008), så for at være 
konsekvent er samme ordlyd anvendt her.

Ændringsforslag 22

Rådets holdning
Artikel 2 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

b) "bringe i omsætning": enhver form for
første levering, uanset hvilken 
salgsmetode der anvendes, af træ og 
træprodukter på det indre marked med 
henblik på distribution eller anvendelse 
som led i erhvervsvirksomhed, mod eller 
uden vederlag. Dette omfatter også 
levering ved hjælp af 

b) "bringe i omsætning": første 
tilgængeliggørelse af træ og træprodukter 
på det indre marked; efterfølgende 
bearbejdning og distribution af træet er 
ikke at "bringe i omsætning"
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fjernkommunikationsteknik som defineret 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 34 fra EP's førstebehandling. For at sondre mellem virksomheder, der skal 
gennemføre en komplet due diligence-ordning, og andre i forsyningskæden, er det nødvendigt 
med forskellige definitioner på "bringe i omsætning" og "gøre tilgængelig på markedet". De 
to begreber er hver især defineret inden for de fælles rammer for markedsføring af produkter 
(Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008), så for at være 
konsekvent er samme ordlyd anvendt her.

Ændringsforslag 23

Rådets holdning
Artikel 2 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

c) "virksomhed': enhver fysisk eller 
juridisk person, der bringer træ eller 
træprodukter i omsætning

c) "virksomhed': enhver fysisk eller 
juridisk person, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning eller gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 35 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 24

Rådets holdning
Artikel 2 – litra f a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

fa) "risiko": en funktion af 
sandsynligheden for, at ulovligt fældet træ 
eller træprodukter herfra bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på det 
indre marked, sammenholdt med 
alvorlighedsgraden af en sådan hændelse
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 36 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 25

Rådets holdning
Artikel 2 – litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

- rettigheder til skovhugst inden for 
offentliggjorte grænser

- rettigheder til skovhugst inden for 
lovmæssigt offentliggjorte grænser

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

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

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

- skovhugst og skovforvaltning, herunder 
miljø- og skovbrugslovgivning samt 
arbejdsmarkeds- og velfærdslovgivning i 
tilknytning hertil

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 38 fra EP's førstebehandling. Med dette ændringsforslag genindsættes visse 
nøgleelementer fra EP's førstebehandling, tilpasset strukturen i Rådets definition af gældende 
lovgivning.
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Ændringsforslag 26

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

Rådets holdning Ændringsforslag

(-1) Ulovligt fældet træ eller træprodukter 
fremstillet heraf må ikke bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelig på 
markedet af virksomhederne.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 31 og 42 fra EP's førstebehandling. Det skal være klart, at ingen virksomhed 
i forsyningskæden må gøre ulovligt fældet træ eller træprodukter herfra tilgængelige på 
markedet.

Ændringsforslag 27

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

1. Virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning, skal udvise den 
fornødne omhu. Med henblik herpå skal de 
anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt en 
"due diligence-ordning", som anført i 
artikel 5. En sådan due diligence-ordning 
skal indføres enten af virksomheden eller 
af et overvågningsorgan, jf. artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 42 fra EP's førstebehandling. Det er rimeligt at stille mere detaljerede due 
diligence-krav til virksomheder, der bringer produkter i omsætning for første gang, idet de 
har størst indflydelse på, hvad der kommer ind i EU, og således har det største ansvar.
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Ændringsforslag 28

Rådets holdning
Artikel 4 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

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

2. Hver virksomhed skal opretholde og 
regelmæssigt evaluere den due diligence-
ordning, den anvender, samt sikre, at der 
foretages regelmæssig audit ved 
tredjemand for at kontrollere ordningens 
kvalitet og effektivitet, bortset fra de 
tilfælde hvor virksomheden anvender en 
due diligence-ordning, der er udarbejdet af 
et overvågningsorgan, jf. artikel 7.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 43 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 29

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

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet, 
skal gennem hele forsyningskæden være i 
stand til:
i) at kunne udpege både den virksomhed, 
der har leveret træet og træprodukterne, 
og den virksomhed, som træet og 
træprodukterne er leveret til
ii) på opfordring at give oplysninger om 
træartens navn, hugstlandet/-landene og 
hvis relevant den oprindelige 
hugstkoncession
iii) om nødvendigt at kontrollere, at den 
virksomhed, der har leveret træet og 
træprodukterne, har opfyldt sine 
forpligtelser i henhold til denne 
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forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 42 fra EP's førstebehandling. Alle virksomheder i forsyningskæden skal 
være bundet af det generelle forbud mod at gøre ulovligt fældet træ eller træprodukter herfra 
tilgængelig på markedet og skal udvise den fornødne omhu med henblik herpå. Det bør være 
påkrævet for alle virksomheder at afgive grundlæggende oplysninger om produkterne, deres 
herkomst og deres aftagere.

Ændringsforslag 30

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Rådets holdning Ændringsforslag

a) foranstaltninger og procedurer, der giver 
adgang til følgende oplysninger om træ og 
træprodukter, som virksomheden har på 
lager eller bringer i omsætning:

a) foranstaltninger og procedurer, der giver 
adgang til følgende oplysninger om træ og 
træprodukter, som virksomheden har på 
lager eller bringer i omsætning:

- beskrivelse, herunder den fulde 
videnskabelige betegnelse eller den 
almindelige betegnelse for træarten, 
handelsnavnet og produkttypen

- beskrivelse, herunder den fulde 
videnskabelige betegnelse eller den 
almindelige betegnelse for træarten, 
handelsnavnet og produkttypen

- hugstlandet og, hvis det er relevant, den 
region i landet, hvor træet blev fældet

- hugstlandet og, hvis det er relevant, den 
region i landet, hvor træet blev fældet, og 
hugstkoncessionen

- mængde (udtrykt i rumfang, vægt eller 
antal enheder)

- mængde (udtrykt i rumfang, vægt eller 
antal enheder)
- værdi

- navn og adresse på virksomhedens 
leverandør

- navn og adresse på virksomhedens 
leverandør

navn og adresse på den virksomhed, som 
leveret træet og træprodukterne er blevet 
leveret til
den fysiske eller juridiske person, der er 
ansvarlig for fældningen

- dokumenter eller anden form for
information, der viser, at det pågældende 
træ eller træprodukt opfylder gældende 

- dokumenter eller anden form for 
information, der viser, at det pågældende 
træ eller træprodukt opfylder gældende 
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lovgivning lovgivning

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 44 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 31

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

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

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

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

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

- udbredelsen af ulovlig fældning af træ af 
bestemte træarter

- udbredelsen af ulovlig fældning af træ af 
bestemte træarter

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

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

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

- kompleksiteten af forsyningskæden for 
træprodukter

Kommissionen stiller et register til 
rådighed over lande og/eller regioner 
heri, der har en høj forekomst af ulovlig 
skovhugst, over træarter, der i særlig grad 
er udsat for ulovlig skovhugst, og over 
virksomheder, der har overtrådt 
bestemmelserne i denne forordning.
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Kommissionen stiller en appelprocedure 
til rådighed for berørte lande og 
virksomheder, som ønsker at gøre 
indsigelse mod en registrering.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 46 og 47 fra EP's førstebehandling. Genfremsættelse af ændringsforslag om 
Kommissionens oprettelse af et "højrisikoregister" med en tilføjelse vedrørende den 
procedure, virksomheder eller lande kan følge for at protestere mod deres optagelse i dette 
register.   

Ændringsforslag 32

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Rådets holdning Ændringsforslag

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

c) risikobegrænsende procedurer, der 
består af en række foranstaltninger og 
procedurer, som er hensigtsmæssige og 
forholdsmæssigt afpassede med henblik på 
effektivt at minimere risikoen, og som kan 
omfatte krav om yderligere oplysninger 
eller dokumentation og/eller krav om 
ekstern kontrol.

Or. en

Begrundelse

Den af Rådet indføjede undtagelsesbestemmelse, bør udgå. Begrebet "ubetydelig risiko" er 
ikke defineret og står derfor åbent for forskellige fortolkninger.
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Ændringsforslag 33

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. De detaljerede regler, der er 
nødvendige for at sikre en ensartet 
gennemførelse af stk. 1, bortset fra de 
yderligere relevante 
risikovurderingskriterier i nærværende 
artikels stk. 1, litra b), andet afsnit, 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 16, stk. 2. Nævnte regler skal 
vedtages senest den ….

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er mere passende at give mulighed for vedtagelse af delegerede retsakter som supplement 
til kravene i forordningen.

Ændringsforslag 34

Rådets holdning
Artikel 5 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

3. Under hensyntagen til 
markedsudviklingen og de erfaringer, der 
er gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især gennem den 
rapportering, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, kan Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF for at supplere 
nærværende artikels stk.1 og med henblik 
på at øge due diligence-ordningernes 
effektivitet med hensyn til at forhindre, at 
ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf bringes i omsætning eller 
gøres tilgængelig på det indre marked.
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For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse.

For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Alle delegerede retsakter bør have til formål at sikre due diligence-ordningernes effektivitet 
med hensyn til at forhindre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf handles på 
det indre marked.

Ændringsforslag 35

Rådets holdning
Artikel 5 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 5a

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 50 fra EP's førstebehandling.
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Ændringsforslag 36

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Et overvågningsorgan varetager 
følgende funktioner:

1. Et overvågningsorgan:

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

a) opretholder og evaluerer regelmæssigt 
en due diligence-ordning i henhold til 
artikel 5 og giver virksomheder ret til at 
anvende den

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. En organisation kan ansøge om 
anerkendelse som overvågningsorgan, hvis 
den opfylder følgende krav:

2. En organisation kan ansøge om 
anerkendelse som overvågningsorgan, hvis 
den opfylder følgende krav:

a) den har status som juridisk person og er 
lovligt etableret i Unionen

a) den har status som juridisk person og er 
lovligt etableret i Unionen

b) den er i stand til at varetage de 
funktioner, der er nævnt i stk.1, og

b) den har den fornødne fagkundskab og 
er i stand til at varetage de funktioner, der 
er nævnt i stk.1, og

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

c) den varetager sine funktioner på en 
måde, der hindrer interessekonflikter, og er 
juridisk uafhængig af de virksomheder, 
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den certificerer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 52 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 38

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. En ansøger, der opfylder kravene i 
stk. 2, anerkendes som overvågningsorgan 
på en af følgende måder:

3. Kommissionen anerkender en ansøger, 
der opfylder kravene i stk. 2, som 
overvågningsorgan.  

a) den kompetente myndighed i en 
medlemsstat anerkender et 
overvågningsorgan, der har til hensigt 
udelukkende at udøve sin virksomhed i 
den pågældende medlemsstat, og 
underretter herefter straks Kommissionen 
herom.

Afgørelsen om anerkendelse af et 
overvågningsorgan træffes inden for tre 
måneder fra ansøgningens indgivelse.
Kommissionen meddeler sin afgørelse om 
anerkendelse af et overvågningsorgan til 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, under hvis myndighed det 
pågældende organ hører.

b) efter at have underrettet 
medlemsstaterne anerkender 
Kommissionen et overvågningsorgan, som 
har til hensigt at udøve sin virksomhed i 
mere end en medlemsstat eller overalt i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 54 fra EP's førstebehandling. Med henblik på at sikre, at anerkendelsen af 
overvågningsorganer sker på ensartede vilkår, er det bedre, at dette gøres af Kommissionen.
Dette forhindrer ikke, at der kan oprettes nationale kontaktpunkter for indgivelsen af 
ansøgninger fra potentielle overvågningsorganer.
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Ændringsforslag 39

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 54 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 40

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en kompetent myndighed fastslår, 
at et overvågningsorgan, der er anerkendt 
af Kommissionen, enten ikke længere 
varetager de funktioner, der er fastlagt i 
stk. 1, eller ikke længere opfylder kravene i 
stk. 2, underretter den straks 
Kommissionen herom.

5. Hvis en kompetent myndighed fastslår, 
at et overvågningsorgan enten ikke længere 
varetager de funktioner, der er fastlagt i 
stk. 1, eller ikke længere opfylder kravene i 
stk. 2, underretter den straks 
Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens af centraliseringen af anerkendelsen af overvågningsorganer.
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Ændringsforslag 41

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 55 fra EP's førstebehandling.  Inddragelsen bør ske i overensstemmelse med 
centraliseringen af anerkendelsen af overvågningsorganer.

Ændringsforslag 42

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 7

Rådets holdning Ændringsforslag

7. For at supplere procedurereglerne med 
hensyn til anerkendelse og inddragelse af 
anerkendelse af overvågningsorganer og 
for at ændre procedurereglerne, hvis 
erfaringerne nødvendiggør det, kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF. Når Kommissionen 
vedtager sådanne delegerede retsakter, 
handler den i overensstemmelse med de 

7. For at supplere procedurereglerne med 
hensyn til anerkendelse og inddragelse af 
anerkendelse af overvågningsorganer kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF med henblik på at 
sikre, at anerkendelse og inddragelse af 
anerkendelser sker på retfærdig og 
gennemsigtig vis.
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relevante bestemmelser i denne 
forordning.
For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse. Nævnte retsakter skal vedtages 
senest den ….*

For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse. Nævnte retsakter skal vedtages 
senest den ….*

_____________

*EUT: indsæt venligst datoen: 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

_________________

*EUT: indsæt venligst datoen: 8 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Alle delegerede retsakter, der supplerer kravene i forordningen, bør have til formål at sikre 
retfærdige og gennemsigtige procedurer for anerkendelse af overvågningsorganer og 
inddragelse af sådanne anerkendelser.

Ændringsforslag 43

Rådets holdning
Artikel 7 – stk. 8

Rådets holdning Ændringsforslag

8. Detaljerede regler for hyppigheden og 
arten af de i stk. 4 omhandlede tilsyn, der 
er nødvendige for at sikre en ensartet 
gennemførelse af nævnte stykke, vedtages 
efter forskriftsproceduren i artikel 16, 
stk. 2. Nævnte regler skal vedtages senest 
den …*.

8. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
delegerede retsakter detaljerede regler for 
hyppigheden og arten af de i stk. 4 
omhandlede tilsyn med henblik på at sikre 
en effektiv kontrol med 
overvågningsorganerne. Nævnte regler 
skal vedtages senest den …*.

For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse.

_____________

*EUT: indsæt venligst datoen: 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

_________________

*EUT: indsæt venligst datoen: 8 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter bør have til formål at sikre en effektiv kontrol med 
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overvågningsorganerne. De hertil knyttede tidsfrister i forhold til forordningens 
ikrafttrædelse gøres kortere.

Ændringsforslag 44

Rådets holdning
Artikel 9 – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Tilsyn med virksomhederne Kontrol med virksomhederne

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58, 59 og 60 fra EP's førstebehandling. Der bør skelnes mellem tilsyn med 
overvågningsorganer og kontrol med virksomheder.

Ændringsforslag 45

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58, 59 og 60 fra EP's førstebehandling. Der bør skelnes mellem tilsyn med 
overvågningsorganer og kontrol med virksomheder.

Ændringsforslag 46

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

Rådets holdning Ændringsforslag

1a. Kontrollerne gennemføres i henhold 
til en årsplan, på grundlag af en 
velbegrundet mistanke fra tredjemands 
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side eller i ethvert tilfælde, hvor 
medlemsstatens kompetente myndighed er 
i besiddelse af oplysninger, der rejser tvivl 
om virksomhedens overholder af denne 
forordnings krav.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 47

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

Rådets holdning Ændringsforslag

1b. Kontrollerne kan bl.a. bestå i:
a) undersøgelse af due diligence-
ordningen, herunder spørgsmålet om 
risikovurdering og risikobegrænsende 
procedurer
b) undersøgelse af dokumentation og 
optegnelser, der viser, at ordningen og 
procedurerne fungerer korrekt
c) stikprøvevist tilsyn, herunder audits på 
stedet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 48

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

Rådets holdning Ændringsforslag

1c. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter fastlægge detaljerede 
regler for hyppigheden og arten af den i 
stk. 1b omhandlede kontrol med 
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virksomhederne med henblik på at sikre 
kontrollens effektivitet.
For så vidt angår de delegerede retsakter, 
der er nævnt i dette stykke, finder 
procedurerne i artikel 13, 14 og 15 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Alle delegerede retsakter med detaljerede kontrolkrav bør have til formål at sikre en effektiv 
kontrol med virksomhederne på det indre marked.

Ændringsforslag 49

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 50

Rådets holdning
Artikel 9 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

3. Hvis der i forlængelse af den i stk. 1 
omhandlede kontrol er påvist mangler, kan 
de kompetente myndigheder påbyde
virksomhederne at træffe udbedrende 
foranstaltninger, jf. dog artikel 17.
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artikel 17.
Afhængigt af grovheden af de mangler, 
der konstateres, kan de kompetente 
myndigheder straks træffe 
foranstaltninger, herunder bl.a.:
a) konfiskation af træ og træprodukter
b) midlertidigt forbud mod at markedsføre 
træ og træprodukter.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 58 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 51

Rådets holdning
Artikel 10 – overskrift

Rådets holdning Ændringsforslag

Tilsynsregister Kontrolregister

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 59 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 52

Rådets holdning
Artikel 10 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører et 
register over det i artikel 9, stk. 1, 
omhandlede tilsyn med angivelse af bl.a. 
arten og resultaterne og eventuelle 
udbedrende foranstaltninger, der er påbudt 
i medfør af artikel 9, stk. 3.
Tilsynsregistrene opbevares i mindst fem 
år.

1. De kompetente myndigheder fører et 
register over den i artikel 9, stk. 1, 
omhandlede kontrol med angivelse af bl.a. 
arten og resultaterne og eventuelle 
udbedrende foranstaltninger, der er påbudt 
i medfør af artikel 9, stk. 3.
Kontrolregistrene opbevares i mindst 10 
år.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 60 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 53

Rådets holdning
Artikel 10 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed for dem, der anmoder 
om dem, i overensstemmelse med direktiv 
2003/4/EF.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger 
stilles til rådighed for offentligheden, 
herunder via internettet, i 
overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 61 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 54

Rådets holdning
Artikel 11 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger om alvorlige mangler, der er 
konstateret ved hjælp af de i artikel 7, stk. 
4, og artikel 9, stk. 1, omhandlede tilsyn og 
om de typer af sanktioner, der pålægges i 
henhold til artikel 17, med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater og 
med Kommissionen.

2. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger om alvorlige mangler, der er 
konstateret ved hjælp af de i artikel 7, stk. 
4, og artikel 9, stk. 1, omhandlede tilsyn og 
kontroller, om overtrædelser og om de 
typer af sanktioner, der pålægges i henhold 
til artikel 17, med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater og 
med Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 62 fra EP's førstebehandling. Supplement til den udvidede 
informationsudveksling i Rådets holdning.
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Ændringsforslag 55

Rådets holdning
Artikel 11 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 11a

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 67 og 48 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 56

Rådets holdning
Artikel 12 – stk. 1 

Rådets holdning Ændringsforslag

For at tage hensyn til de erfaringer, der er 
gjort med hensyn til gennemførelsen af 
denne forordning, især identificeret ved 
den rapportering, der er omhandlet i 
artikel 18, stk. 3, og udviklingen i 
forbindelse med tekniske egenskaber, de 

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

endelige brugere og produktionsprocesser 
for træ og træprodukter, kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF, der udbygger listen 
over træ og træprodukter, som er anført i 
bilaget.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 68 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 57

Rådets holdning
Artikel 13 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

1. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 3, artikel 5a, 
artikel 7, stk. 7-8, artikel 9, stk. 1c, og 
artikel 12, i en periode på syv år efter 
denne forordnings ikrafttræden.
Kommissionen aflægger rapport 
vedrørende de delegerede beføjelser senest 
tre måneder før slutningen af en treårig 
periode efter datoen for anvendelsen af 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 58

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

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

1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 5, 
stk. 3, artikel 5a, artikel 7, stk. 7-8, artikel 
9, stk. 1c, og artikel 12, kan når som helst
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 59

Rådets holdning
Artikel 14 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Den institution, der har indledt en intern 
procedure for at afgøre, om delegationen af 
beføjelser skal tilbagekaldes, giver den 
anden lovgiver og Kommissionen 
meddelelse herom senest en måned inden, 
den endelige afgørelse træffes, og angiver, 
hvilke delegerede beføjelser der vil kunne 
tilbagekaldes, og grundene til 
tilbagekaldelsen.

2. Den institution, der har indledt en intern 
procedure for at afgøre, om delegationen af 
beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig 
på at give den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom inden 
for et rimeligt tidsrum inden, den endelige 
afgørelse træffes, og angiver, hvilke 
delegerede beføjelser der vil kunne 
tilbagekaldes, og de mulige grunde til en 
tilbagekaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 60

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 1

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
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inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen.

for en frist på to måneder fra meddelelsen.
Denne frist forlænges med to måneder, 
hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
anmoder herom.

Or. en

Ændringsforslag 61

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
eller hvis både Europa-Parlamentet og 
Rådet inden denne dato har givet 
Kommissionen meddelelse om, at de har 
besluttet ikke at gøre indsigelse, træder
den delegerede retsakt i kraft på den dato, 
der er angivet i dens bestemmelser.

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri angivne dato.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden udløbet af denne frist, 
hvis både Europa-Parlamentet og Rådet 
har givet Kommissionen meddelelse om, 
at de ikke agter at gøre indsigelse.

Or. en

Ændringsforslag 62

Rådets holdning
Artikel 15 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod den vedtagne delegerede
retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse, angiver sine 
grunde til at gøre indsigelse mod den 
delegerede retsakt.

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse, angiver grundene til at gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt.
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Or. en

Ændringsforslag 63

Rådets holdning
Artikel 16 

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 16
Udvalg

udgår

1. Kommissionen bistås af FLEGT-
Udvalget (retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet), der er oprettet i 
henhold til artikel 11 i forordning (EF) 
nr. 2173/2005.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Denne henvisning er overflødig, da der ikke er forudset nogen gennemførelsesbestemmelser i 
udkastet til indstilling.

Ændringsforslag 64

Rådets holdning
Artikel 17

Rådets holdning Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, 
hvilke sanktioner der skal anvendes ved 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne, der kan være af 
såvel strafferetlig som administrativ 
karakter, skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning.
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bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

2. Sanktionerne skal bl.a. omfatte:
a) økonomiske sanktioner, der afspejler: 
- graden af den miljømæssige skade
- værdien af de træprodukter, som 
overtrædelsen vedrører og  
- de skattemæssige tab og de økonomiske 
skader, overtrædelsen har forvoldt
Økonomiske sanktioner udgør mindst fem 
gange den værdi, der opnås for 
træprodukterne ved at begå en alvorlig 
overtrædelse. Ved gentagne alvorlige 
overtrædelser inden for en femårig 
periode, øges de økonomiske sanktioner 
gradvist til mindst otte gange den værdi, 
der opnås for træprodukterne ved at begå 
en alvorlig overtrædelse.
b) beslaglæggelse af træ og træprodukter
c) - midlertidigt forbud mod at gøre træ og 
træprodukter tilgængelige på det indre 
marked.
2a. Medlemsstaterne kan træffe 
midlertidige foranstaltninger med henblik 
på at bevare status quo.  Træffer en 
medlemsstats kompetente myndigheder 
sådanne midlertidige foranstaltninger, 
skal de være af en sådan art, at de hindrer 
en fortsættelse af den pågældende 
overtrædelse.
2b. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 69 fra EP's førstebehandling. Det er nødvendigt at udstikke retningslinjer 
for sanktioner for at sikre en konsekvent anvendelse af forordningen.
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Ændringsforslag 65

Rådets holdning
Artikel 17 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 17a

Ændring af direktiv 2008/99/EF
Med virkning fra ...* ændres Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/99/EF af 19. november 2008 om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet1 som 
følger:
(1)  I artikel 3 indsættes følgende litra:
"ia) tilgængeliggørelse på markedet af 
ulovligt fældet træ eller træprodukter 
fremstillet heraf."
(2) I bilag A indsættes følgende led:
"-Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. .../2009 af ... om 
fastsættelse af krav til virksomheder, der 
bringer træ og træprodukter i 
omsætning".
____________

* EUT: Indsæt venligst dato et år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

____________
1EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 71 fra EP's førstebehandling. Der bør i tilfælde af meget grove 
overtrædelser af forordningen kunne anvendes strafferetlige sanktioner, og forordningen bør 
derfor indgå i anvendelsesområdet for direktiv 2008/99/EF.
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Ændringsforslag 66

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

2. På grundlag af disse rapporter 
udarbejder Kommissionen en rapport, der 
forelægges Rådet og Europa-Parlamentet 
hvert andet år.

2. På grundlag af disse rapporter 
udarbejder Kommissionen en rapport, der 
forelægges Rådet og Europa-Parlamentet 
hvert andet år. Kommissionen tager ved 
udarbejdelsen af rapporten hensyn til de 
fremskridt, der er gjort med indgåelsen og 
anvendelsen af frivillige FLEGT-
partnerskabsaftaler i henhold til 
forordning (EF) nr. 2173/2005, og til de 
bidrag, disse har ydet til at minimere 
tilstedeværelsen af ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf på det indre 
marked..

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 70 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 67

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 2a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

2a. Senest den 30. april 2012 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om indførelse af en 
EU-standard for alt træ og alle 
træprodukter, der skal sigte på at opfylde 
de højeste krav om bæredygtighed, i 
relevant omfang ledsaget af 
lovgivningsforslag.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 66 fra EP's førstebehandling. På længere sigt skal lovgivningen sikre ikke 
kun lovligheden, men også bæredygtigheden af træ og træprodukter, der bringes i omsætning 
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og gøres tilgængelige på EU-markedet.

Ændringsforslag 68

Rådets holdning
Artikel 18 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

_______________

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

_______________

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

Or. en

Ændringsforslag 69

Rådets holdning
Artikel 19 – stk. 2

Rådets holdning Ændringsforslag

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

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

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

______________

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 73 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 70

Rådets holdning
Bilag – led 16

Rådets holdning Ændringsforslag

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

- Papirmasse og papir som omhandlet i 
kapitel 47, 48 og 49 i den kombinerede 
nomenklatur med undtagelse af 
bambusbaserede produkter og 
genbrugspapir og -pap (affald)

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 74 og 75 fra EP's førstebehandling.

Ændringsforslag 71

Rådets holdning
Bilag – led 18 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

- Andre træprodukter i kapitel 94 og 95 i 
den kombinerede nomenklatur, herunder 
trælegetøj og sportstilbehør

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 74 og 75 fra EP's førstebehandling.
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BEGRUNDELSE

Afskovning foregår med en hastighed på cirka 13 mio. hektar pr. år, er ansvarlig for omkring 
20 % af de globale drivhusgasemissioner, og er en væsentlig årsag til tab af biologisk 
mangfoldighed. Den ulovlige skovhugst er også årsag til alvorlige problemer med 
menneskerettighederne, idet skove har stor kulturel og social betydning i mange lande med 
skovafhængige og oprindelige folk.

Ulovlig skovhugst er en af hovedårsagerne til afskovning, idet man vurderer mængden af 
industrielt træ fra ulovlige kilder til mellem 350 og 650 millioner m3 pr. år svarende til 
mellem 20 % og 40 % af den globale produktion af industrielt træ1. Det presser priserne på 
træ ned, gør indhug i naturens ressourcer og skatteindtægter og øger fattigdom blandt 
skovafhængige folk.

Som en af de store forbrugere af træ og træprodukter har EU en forpligtelse til at træffe 
effektive foranstaltninger mod afskovning og ulovlig skovhugst, hvortil helt klart skal høre, at 
det ophører med at stille afsætningsmuligheder til rådighed for ulovligt fældet træ og 
træprodukter fremstillet heraf. EU har med succes formået at ophøre med at være et marked 
for andre ulovlige produkter, senest ved gennemførelse af en forordning om ulovligt, 
ureguleret og urapporteret fiskeri, og det er nu på tide, at der vedtages effektiv lovgivning 
mod ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf. Dette vil sende vigtige signaler:

 til forbrugerne om, at det træ og de træprodukter, de køber, ikke er ulovligt fældet eller 
fremstillet

 til ansvarlige firmaer om, at de ikke vil blive underbudt af firmaer med en destruktiv 
praksis og

 til det internationale samfund om, at EU vedkender sig sit ansvar med hensyn til 
klimaændringer, biologisk mangfoldighed og menneskerettigheder.

Den metode med frivillige partnerskabsaftaler, som EU har indført inden for rammerne af 
handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet 
(FLEGT) fra 2003, er i sig selv utilstrækkelig som middel mod det globale problem med 
ulovlig skovhugst. De frivillige partnerskabsaftaler har ganske vist potentialet til at være 
drivkraft bag positive forandringer, men indtil nu er der kun blevet undertegnet en enkelt 
aftale, og det frivillige element i dem betyder, at risikoen for omgåelse og hvidvaskning er 
stor. Som det blev konkluderet af Kommissionens høring om foranstaltninger, der kunne 
komplementere de frivillige partnerskabsaftaler, er der brug for en streng lovgivning til at 
sikre, at ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf fjernes fra markedet i EU.

Rådets holdning

Selv om ordføreren bifalder nogle af de strukturelle ændringer, der er foretaget for at 
strømline teksten, beklager hun det lave ambitionsniveau i Rådets holdning. Teksten er i 
Rådets udgave betydelig svækket i forhold til Parlamentets førstebehandlingsholdning, som 
blev vedtaget i april 2009. 

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-7.
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Rådets holdning er bl.a. kendetegnet ved, at den:

 ikke indeholder noget forbud mod handel med ulovligt fældet træ og træprodukter 
fremstillet heraf, sådan som Parlamentet havde foreslået

 ikke indeholder forpligtelser for andre virksomheder end dem, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning på det indre marked for første gang

 indsnævrer definitionen af gældende lovgivning i forhold til Parlamentets definition
 ikke specificerer sanktioner eller kræver strafferetlige sanktioner for grove 

overtrædelser
 indfører et blandet system for anerkendelse af overvågningsorganer i modsætning til 

det centraliserede system, Parlamentet vedtog
 ikke indeholder bestemmelser om fremtidig mærkning eller udformning af 

bæredygtighedskrav
 bestemmer, at forordningen først skal gælde 30 måneder efter sin ikrafttræden, 

hvorimod Parlamentet havde valgt 12 måneder.

For at styrke forordningens mulighed for at opfylde målet om at forhindre omsætning af 
ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf på EU's indre marked, har ordføreren 
genfremsat mange af de centrale ændringsforslag fra Parlamentets førstebehandling. Disse 
beskrives nærmere nedenfor.

Forbud

Det mest afgørende punkt er, at forordningen i Rådets udgave ikke indeholder noget egentligt 
forbud mod import og salg af ulovligt fældet træ. Den løser dermed ikke problemet med de 
"utilstrækkelige regler, der ikke kan forhindre handel med ulovligt fældet træ"1, som 
Kommissionen angav som hovedårsagen til, at ulovlig skovhugst er så svær at bekæmpe. Den 
ændrede amerikanske Lacey-lov, der blev vedtaget i maj 2008, fastsætter faktisk et sådant 
forbud, så der findes allerede et fortilfælde. Der er ikke nogen god grund til, at EU ikke kan 
gøre det samme og endda gå længere.

Ordføreren foreslår derfor på ny, at der indføjes en udtrykkelig bestemmelse om, at ulovligt 
fældet træ eller træprodukter fremstillet heraf må ikke bringes i omsætning eller gøres 
tilgængelig på markedet af virksomhederne. En due diligence-ordning uden et sådant 
overordnet forbud mod omsætning af ulovligt fældet træ vil pålægge virksomhederne 
administrative byrder uden at give nogen garanti for, at de overordnede mål rent faktisk vil 
blive nået.

Omfanget af kravene om due diligence og lovlighed

Ordføreren foreslår, at forslaget til forordning på ny kommer til at sondre mellem 
virksomheder, der "bringer i omsætning" (dvs. gør træ og træprodukter tilgængelige på 
markedet for første gang), og virksomheder, der "gør tilgængelig på markedet" (dvs. alle 
virksomheder i forsyningskæden).
                                               
1 Forslag til forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter 
(KOM(2008)0644/3), s. 2.
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Kravet om at udøve fornøden påpasselighed vil tilskynde til god praksis, og ideelt set vil 
samtlige virksomheder i forsyningskæden indføre en komplet påpasselighedsordning.
Ordføreren anerkender imidlertid, at dette kan være urealistisk for små virksomheder, og 
indfører derfor en begrænsning, hvorved det fulde krav kun gælder for de virksomheder, der 
"bringer i omsætning" – da disse helt klart er dem, der har størst indflydelse på, hvad der 
kommer ind i EU, og dermed bærer det største ansvar.

Samtidig bør alle virksomheder i forsyningskæden være bundet af det overordnede forbud 
mod at gøre ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf tilgængelig på markedet og 
udvise den fornødne omhu med henblik herpå. Muligheden for retsforfølgning af enhver 
virksomhed i forsyningskæden, der handler med ulovligt fældet træ, vil motivere 
virksomhederne til at skaffe deres leverancer fra pålidelige, velrenommerede importører -
altså dem, der opfylder deres due diligence-forpligtelser mest effektivt. Dette vil også fordele 
ansvarsbyrden mere ligeligt på virksomhederne.

For at fremme sporbarheden mener ordføreren, at alle virksomheder skal registrere og afgive 
grundlæggende oplysninger om produkter, leverandører og aftagere.

Gældende lovgivning

Af EU's handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet (FLEGT) fremgår, at "EU's målsætning på længere sigt er at tilskynde til 
en bæredygtig skovbrugsforvaltning"1, og at EU er forpligtet til at afhjælpe problemerne med 
ulovlig skovhugst på en integreret måde. Ud over at løse problemerne med ulovlig skovhugst 
ved at beskæftige sig med markedet ud fra et direkte perspektiv, skal denne forordning 
bidrage til opfyldelse af det overordnede mål om bæredygtig udvikling ved at tage fat om de 
bagvedliggende årsager til problemerne.

Det vil bidrage til opnåelsen af dette mål, at man udvider anvendelsesområdet for den 
gældende lovgivning, som "lovlighed" defineres ud fra. Da EU og medlemsstaterne har 
undertegnet internationale og regionale aftaler, har de allerede juridisk og politisk forpligtet 
sig til at bevare og anvende naturens ressourcer på en bæredygtig måde, bekæmpe fattigdom 
og beskytte oprindelige folks og skovafhængige samfunds rettigheder. Forordningen kan være 
en drivkraft i indsatsen for at gennemføre bestemmelserne i disse aftaler.

Af denne grund har ordføreren udvidet Rådets definition af "gældende lovgivning" i artikel 2 
med noget af indholdet fra Parlamentets førstebehandling.  

Sanktioner

Det er ordførerens faste overbevisning, at det er nødvendigt at udstikke retningslinjer for 
sanktioner for at sikre en konsekvent anvendelse af forordningen. Selv om ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten har givet Parlamentet endnu mere råderum til at præcisere 
sanktionsniveauer, har ordføreren valgt kun at genfremsætte hovedindholdet af Parlamentets 
førstebehandling på dette område. 

                                               
1 EU's FLEGT-handlingsplan (KOM(2003)0251).
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Undtagelser for genbrugsprodukter og produkter med "ubetydelig risiko"

Rådet har valgt at holde genbrugte produkter uden for forordningens anvendelsesområde.
Ordføreren mener, at definitionen er temmelig uklar og at formuleringen kan skabe potentielle 
smuthuller i forordningen. Hun lader derfor denne undtagelse udgå.

Rådet har også indført begrebet "ubetydelig risiko", som kan fritage virksomheden for at 
træffe risikobegrænsende foranstaltninger i visse tilfælde. Ordføreren mener, at indførelsen af 
et sådan begreb uden en klar definition kan føre til en bred vifte af forskellige fortolkninger, 
som kan underminere effektiviteten af due diligence-ordningen. Hun lader derfor omtalen af 
"ubetydelig risiko" udgå.

Overvågningsorganer og anerkendelse af dem

Med henblik på at få harmoniserede standarder i hele EU for de organer, der overvåger 
påpasselighedsordningerne, foreslår ordføreren, at afgørelsen af, hvorvidt et 
overvågningsorgan skal anerkendes, træffes på EU-niveau i stedet for på nationalt niveau.
Centraliseret anerkendelse og klare kriterier i forordningen vil sikre en ensartet og 
gennemsigtig anvendelse og mindske den administrative kompleksitet for organer, der 
arbejder i mere end en medlemsstat. Ordføreren har derfor genfremsat Parlamentets 
førstebehandlingsholdning til dette spørgsmål. 

Delegerede retsakter

Endelig mener ordføreren, at det er vigtigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter om bl.a. de nærmere detaljer i due diligence-ordningerne samt kontrol-, 
tilsyns- og mærkningskravene, men at det samtidig er vigtigt, at Parlamentet fastlægger 
retningslinjer om formålene med sådanne tiltag. For så vidt angår affattelsen af de konkrete 
bestemmelser foreslår ordføreren, at man anvender ordlyden fra De Brún-betænkningen om 
kæledyrspas. 


