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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0959/2009 af Jens Genzer, tysk statsborger, om indførelse af 
lovgivning, der forbyder import af tropisk hårdttræ af ikke-bæredygtig oprindelse

1. Sammendrag

Mængderne af tropisk hårdt træ er svindende. For at stoppe denne udvikling foreslår 
andrageren, at EU indfører lovgivning med sigte på a) at hindre import af tropisk hårdttræ fra 
primære skove, b) at indføre et certificeringssystem for tropisk hårdttræ fra bæredygtige, 
plantede skove og c) at afstå fra anvendelse af tropisk hårdttræ i forbindelse med 
infrastrukturprojekter, som EU-institutionerne indgår kontrakt om.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

Kommissionen deler andragerens bekymring over ødelæggelsen af tropiske skove og 
virkningerne af skovrydning på miljøet. Derfor vedtog Kommissionen i 2008 en meddelelse 
om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med 
henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet1 og om Kommissionens
holdning til dette spørgsmål.

Årsagerne til skovrydning er komplicerede. Skovrydning med henblik på kommerciel 
udnyttelse er helt klart en af årsagerne, men de vigtigste direkte årsager er ændret 
arealanvendelse. Ændret arealanvendelse med henblik på udvinding af mineraler, landbrug og 

                                               
1 KOM(2008)0645.
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opbygning af infrastrukturer, f.eks. veje, er faktorer, som kan spille en vigtig rolle. Årsagerne 
hertil og de involverede faktorer kan variere i alle regioner eller lande.

Efter Kommissionens opfattelse vil et forbud imod import til EU af træ fra de tropiske skove 
ikke være en effektiv måde, hvorpå de pågældende skove kan bevares. Denne antagelse 
klarlægges nedenfor.  

For det første er begrebet "primære skove" vanskeligt at definere nøjagtigt, og det anvendes i 
forskellige sammenhænge som henvisning til forskellige skovtyper. Det henviser normalt til 
uberørte skove, men det er vanskeligt at påvise. Det forholder sig dog således, at der selv i 
Amazonskovene er arkæologiske beviser for menneskelig beboelse og skovanvendelse1.

For det andet er der, selv om EU støtter en udvidelse af beskyttede skovområder, f.eks. 
nationalparker, afsat store områder af naturligt forekommende skove i udviklingslandene med 
henblik på skovproduktion. Selv om der i disse skovområder kan indgå betydelige områder 
med primære skove på tidspunktet for udpegelsen, vil de pågældende skovområder således 
ikke længere være primære skove, når træerne først er fældet, selv om de regenereres. Hvis 
EU skulle lukke markedet for disse produkter, ville denne foranstaltning indirekte medføre 
større økonomiske fordele gennem alternative anvendelser af disse skovområder, især til 
monokulturafgrøder eller kvæg, selv om udvinding af mineraler formentlig under alle 
omstændigheder vil have forrang for bæredygtigt skovbrug.

For det tredje vil et totalforbud imod import af træ fra tropiske skove blive betragtet som 
diskriminerende og uforholdsmæssigt. Diskriminerende, fordi et sådant forbud ikke blot vil 
gælde for træ fra primære skove i tempererede eller boreale regioner, hvoraf nogle også 
hævdes at være truede. Uforholdsmæssigt, fordi et importforbud vil være et stumpt 
instrument. Det vil f.eks. betyde, at træ fra velforvaltede primære tropiske skove - som påvist 
af f.eks. af tredjepartsattestering - ikke vil være tilladt i EU. Det vil ikke blot være vanskeligt 
at definere "primære", men også "tropiske", da tropiske skovtyper ikke tager hensyn til
geografiske breddegrader.

Der er lignende argumenter imod forslaget om at forbyde anvendelsen af tropisk træ i alle 
EU-institutionernes byggeprojekter, og det skal ligeledes bemærkes, at tropiske skove i 
forbindelse med bestemte anvendelser, f.eks. udendørs anvendelse, har unikke tekniske 
egenskaber.

Kommissionen og EU-medlemsstaterne har truffet vigtige foranstaltninger for at påvirke EU-
efterspørgslen efter alle former for træ, især gennem:

 konkrete politiske initiativer, der stammer fra EU's strategi om bæredygtig 
udvikling, vedtaget i 2006, herunder vejledning til virksomheder om at fremme køb af 
bæredygtige produkter og bevidstgørelse af forbrugerne med henblik på at træffe mere 
informerede beslutninger baseret på princippet om bæredygtigt forbrug,

 målsætninger om grønne offentlige indkøb, hvor en række medlemsstater, 
herunder Tyskland, har udviklet specifikke politikker om træprodukter,
                                               
1 Se f.eks. Heckenberger et al., Science, 19. september 2003: Bind 301. nr. 5640, s. 1710-1714.
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 forhandling af bilaterale frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande 
for at sikre, at alle landenes eksport af træprodukter til EU kommer fra lovligt fældede træer,

 et forslag om en EU-forordning, der i øjeblikket drøftes af Rådet og Europa-
Parlamentet, og som vil medføre, at alle, der markedsfører træprodukter på det europæiske 
marked, skal kontrollere oprindelsen af træet og træffe foranstaltninger til at minimere 
risikoen for ulovligt træ i deres forsyningskæde,  

 udviklingssamarbejdsprojekter for at fremme bæredygtig skovforvaltning og 
styrke kapaciteten med henblik på etablering og forvaltning af beskyttede skovområder i 
udviklingslandene.

Kommissionen mener, at konstruktiv involvering af alle aktører i træforsyningskæden vil 
være mere hensigtsmæssigt end et forbud, som ganske enkelt vil overføre markedsføring af
det pågældende træ til andre og mindre kvalitetsbevidste markeder.

Kommissionen deler andragerens bekymring, men da den allerede har truffet forskellige 
konkrete foranstaltninger som klarlagt ovenfor, vil den ikke foreslå, at tiltagene i andragendet 
iværksættes."


