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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 

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 er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 

bestemmelse heri der er berørt. 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. Hvis Parlamentet ønsker, at 

tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...]. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af 

træ til Det Europæiske Fællesskab 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2013)0015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0021/2013), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 

Udviklingsudvalget (A7-0429/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelse af denne forordning bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser, så den kan 

vurdere og godkende eksisterende 

ordninger, der garanterer lovligheden og en 

pålidelig sporing af træprodukter, som 

(4) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelse af denne forordning bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser, så den kan 

vurdere og godkende eksisterende 

ordninger, der garanterer lovligheden og en 

pålidelig sporing af træprodukter, som 
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eksporteres fra partnerlande, for at se, om 

disse ordninger kan udgøre grundlaget for 

en FLEGT-licens. Beføjelserne bør udøves 

i overensstemmelse med artikel 5 i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 

de generelle regler og principper for, 

hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser5. 

eksporteres fra partnerlande, for at se, om 

disse ordninger kan udgøre grundlaget for 

en FLEGT-licens. Beføjelserne bør udøves 

i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 

generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser5. 

_______________ _______________ 

5 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 5 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 2173/2005  

Artikel 11a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges de i artikel 4, 

stk. 3, artikel 5, stk. 9 og artikel 10, stk. 1-

3, nævnte beføjelser for en ubegrænset 

periode fra datoen for nærværende 

forordnings ikrafttræden. 

2. Kommissionen tillægges de i artikel 4, 

stk. 3, artikel 5, stk. 9 og artikel 10, stk. 1-

3, nævnte beføjelser for en periode på fem 

år fra ...+. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 _____________ 

 + EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 2173/2005  

Artikel 11a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 9, og 

artikel 10, stk. 1-3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på initiativ af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 9, og 

artikel 10, stk. 1-3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med fire måneder på initiativ af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. 
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BEGRUNDELSE 

Rådets forordning 2173/2005 fastlægger en licensordning for "retshåndhævelse, god 

forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet" (FLEGT). Denne ordning har til formål 

at tackle problemet med ulovlig skovhugst og dermed forbunden handel. Den finder 

anvendelse på bestemte træprodukter hidrørende fra "partnerlande", dvs. lande der har indgået 

frivillige partnerskabsaftaler med EU. Inden for disse parametre fastsætter den, at kun 

træprodukter, som er produceret lovligt i overensstemmelse med disse partnerlandes nationale 

lovgivning, må importeres til EU. Uden en FLEGT-importlicens er import af visse 

træprodukter fra partnerlandene forbudt. Seks lande er ved at udvikle de systemer, der er 

opnået enighed om under en frivillig partnerskabsaftale (Cameroun, Den Centralafrikanske 

Republik, Ghana, Indonesien, Liberia og Republikken Congo), og yderligere seks lande 

forhandler i øjeblikket med EU om sådanne aftaler. 

Det forslag, Kommissionen har vedtaget, sigter ikke mod at ændre hovedtrækkene i FLEGT-

licensordningen; det har til formål at tilpasse komitologibestemmelserne i Rådets forordning 

2173/2005 til den nye ordning med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som 

indgår i Lissabontraktaten. Den foreslåede ændringsforordning tillægger Kommissionen 

beføjelse til at vedtage både delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. 

Forslaget tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med 

henblik på at vurdere og godkende eksisterende ordninger, der sikrer lovligheden og en 

pålidelig sporing af træprodukter, som eksporteres fra partnerlande, således at de kan danne 

grundlag for en FLEGT-licens. I øjeblikket vurderes og godkendes disse ordninger af et 

komitologiudvalg efter forskriftsproceduren. Den betragtning i Kommissionens forslag, der 

omhandler gennemførelsesbeføjelser, er nødt til at blive ændret i to henseender: For det første 

skal det præciseres, at Kommissionen bør tillægges visse gennemførelsesbeføjelser med 

henblik på at sikre ensartede betingelser for indførelsen af nogle bestemte foranstaltninger til 

gennemførelse af FLEGT-forordningen, snarere end med henblik på forordningens 

gennemførelse generelt set. For det andet skal det præciseres, at gennemførelsesbeføjelserne 

bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011 som helhed, og ikke blot i 

overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning. 

Forslaget tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i forbindelse 

med hhv. revisionen af undtagelsen for træprodukter fra arter, der er anført i tre bilag til 

Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter, vedtagelsen af 

gennemførelsesbestemmelser for FLEGT-forordningens artikel 5, som regulerer 

importlicensordningens praktiske funktion, og ændringer i FLEGT-forordningens bilag I, II 

og III, som udspecificerer de lande og produkter, der er omfattet af licensordningen. 

Den nye artikel, som Kommissionen har foreslået, vedrørende udøvelse af delegationen 

nødvendiggør to ændringsforslag for at afspejle resultatet af trilogforhandlingerne om 

omnibus I og II-aktpakkerne1, som har til formål at tilpasse en stor del af lovgivningen inden 

                                                 
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles 

handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (COD 2011/0039) 

(handelsomnibus I) og Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger 
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for den fælles handelspolitik til artikel 290 og 291 i TEUF. Det første ændringsforslag har til 

formål at sikre, at delegationen af beføjelser til Kommissionen ikke tillægges på ubestemt tid, 

men er begrænset til en periode på fem år, der stiltiende kan forlænges med en periode af 

samme varighed. Det andet ændringsforslag har til formål at fastsætte den periode, 

Parlamentet har til rådighed til at gøre indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt til to 

måneder, men med mulighed for en forlængelse på fire, i stedet for to, måneder. Den har med 

andre ord til formål at forlænge Europa-Parlamentets kontrolperiode fra fire måneder (2+2) til 

seks måneder (2+4). Dette er begrundet med, at de tre områder, på hvilke der delegeres, 

indbefatter elementer, der kræver politiske vurderinger. 

 

                                                                                                                                                         
vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på 

vedtagelse af visse foranstaltninger (COD 2011/0153) (handelsomnibus II). 
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5.11.2013 

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET 

til Udvalget om International Handel 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det 

Europæiske Fællesskab 

(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Michèle Striffler 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag COM(2013)0015 har til formål at bringe komitologibestemmelserne i 

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 i overensstemmelse med de nye bestemmelser om 

delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter som fastsat i artikel 290 og 291 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsområde (TEUF).   

Med forordning (EF) nr. 2173/2005 indføres en FLEGT-licensordning (retshåndhævelse, god 

forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) med henblik på at håndtere ulovlig 

skovhugst og handel i forbindelse hermed. I henhold til FLEGT forpligter partnerlandene sig 

til gennem kontrolforanstaltninger at sikre, at træprodukterne er blevet fremstillet af træ fra 

hjemmemarkedet, som er blevet fældet på lovlig vis, eller af træ, som lovligt blev importeret 

til et partnerland. Den Europæiske Unions tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010) 

trådte i kraft den 3. marts 2013 og gjorde det strafbart at indføre træ fra ulovlige kilder på EU-

markedet. Hvis tømmerforordningen gennemføres effektivt, vil den være et incitament for 

lande til at forhandle frivillige partnerskabsaftaler med EU. Hvis den er ineffektiv, vil 

interessen for frivillige partnerskabsaftaler muligvis falde. Der er stor bekymring om, at 

gennemførelsen af frivillige partnerskabsaftaler i mange lande reelt stoppes. EU skal tage ny 

udvikling såsom stigende efterspørgsel efter højt rentable varer i betragtning og sikre, at 

frivillige partnerskabsaftaler forbliver et effektivt redskab til fremme af skovforvaltning.  

Indtil videre er der blevet indgået seks frivillige partnerskabsaftaler (Cameroun, Den 

Centralafrikanske Republik, Ghana, Indonesien, Liberia og Republikken Congo); fire af dem 

er allerede ratificeret (Den Centralafrikanske Republik, Cameroun, Ghana og Republikken 

Congo). Der er i øjeblikket officielle forhandlinger i gang med Den Demokratisk Republik 

Congo, Gabon, Honduras, Elfenbenskysten, Malaysia, Vietnam og Guyana, og officielle 

forhandlinger forventes snart at blive indledt i Laos. Andre lande, der har udtrykt interesse, er 
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Bolivia, Burma, Cambodja, Colombia, Ecuador, Guatemala, Madagaskar, Paraguay, Sierra 

Leone og Thailand.  

Kommissionens forslag har ikke til hensigt at ændre indholdet af FLEGT-ordningen, men til 

at bringe komitologibestemmelserne i overensstemmelse med TEUF. Det tillægger 

Kommissionen beføjelse til at vedtage både gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.  

I henhold til forslaget kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter i 

overensstemmelse med undersøgelsesproceduren til vurdering af de eksisterende ordninger, 

der sikrer lovligheden og den pålidelige sporing af træprodukter, der er eksporteret fra 

partnerlandene. I øjeblikket vurderes og godkendes disse ordninger af et komitologiudvalg 

efter forskriftsproceduren.  

I henhold til forslaget kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter til ændring af listen 

med partnerskabslande og deres udpegede licensmyndigheder som fastsat i bilag I og listerne 

for træprodukter som fastsat i bilag II og III.  

Den nye artikel 11a foreslået af Kommissionen om udøvelse af delegerede retsakter indebærer 

to ændringsforslag.  

Det første ændringsforslag har til formål at sikre, at delegationen af beføjelser til 

Kommissionen ikke tillægges på ubestemt tid, men begrænses til en periode på fem år, der 

stiltiende kan forlænges med en periode af samme varighed.  

Det andet ændringsforslag har til formål at udvide den periode, som Europa-Parlamentet har 

til rådighed til at gøre indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt, med to måneder, således 

at den tilladte periode for Parlamentets kontrolfunktion vil være seks måneder (2+4) i stedet 

for fire måneder (2+2). Dette begrundes med, at de tre områder, hvorpå der delegeres 

beføjelser, indbefatter elementer, der kræver politiske vurderinger.  

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 2173/2005  

Artikel 11 a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges de i artikel 4, 

stk. 3, artikel 5, stk. 9 og artikel 10, stk. 1-

3, nævnte beføjelser for en ubegrænset 

periode fra datoen for nærværende 

forordnings ikrafttræden. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 

9 og artikel 10, stk. 1-3, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra 

den ...+. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelserne forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 
 _____________ 

 + EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 2173/2005  

Artikel 11 a – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 9, og 

artikel 10, stk. 1-3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 9, og 

artikel 10, stk. 1-3, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på initiativ af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med fire måneder på initiativ af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. 
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Iuliu Winkler 

20.2.2013 
   

Behandling i udvalg 18.6.2013 17.9.2013   

Dato for vedtagelse 28.11.2013    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

29 

0 

1 

Til stede ved den endelige afstemning – 

medlemmer 

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María 

Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, 

David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, 

Jan Zahradil, Paweł Zalewski 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Emma McClarkin, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Marietje Schaake 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2 

Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Marc Tarabella, Nikola 

Vuljanić, Roberts Zīle 

Dato for indgivelse 3.12.2013 

 
 


