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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den 
EU-anførte globale skovrydning
(2020/2006(INL))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 114, stk. 3, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) – Forslag til EU-
handlingsplan (COM(2003)0251),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter (EU's tømmerforordning)1,

 der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling for 2030, navnlig mål nr. 15 om at 
beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme 
bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet,

 der henviser til Parisaftalen, som blev indgået på den 21. partskonference under FN's 
rammekonvention om klimaændringer (COP21),

 der henviser til undersøgelsen af due diligence-krav i hele forsyningskæden, som er 
bestilt af Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere 
(2020),

- der henviser til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes (EPRS') evaluering af den 
europæiske merværdi af en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte 
globale skovrydning2,

 der henviser til konklusioner vedtaget af Rådet og medlemsstaternes regeringer, 
forsamlet i Rådet, den 16. december 2019 om meddelelsen om intensivering af EU's 
indsats for at beskytte og genoprette verdens skove,

 der henviser til Amsterdamerklæringen "Towards Eliminating Deforestation from 
Agricultural Commodity Chains with European Countries" fra december 2015,

1 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34
2 EPRS: "European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation", offentliggøres snart
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 der henviser til FN's program for reduktion af emissioner fra skovrydning og 
skovødelæggelse (REDD+),

 der henviser til FN's strategiske plan for skove 2017-2030 (UNSPF), som fastlægger 
seks globale skovmål og 26 tilknyttede delmål, der skal nås senest i 2030,

 der henviser til FN's konvention om bekæmpelse af ørkendannelse, som blev vedtaget 
den 17. juni 1994,

 der henviser til de nationale platforme for bæredygtige råvarer, der er udviklet af FN's 
udviklingsprogram (UNDP),

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966,

 der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder fra 1966,

 der henviser til den amerikanske menneskerettighedskonvention fra 1969,

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1987,

 der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 169 om 
oprindelige folk og stammefolk fra 1989,

 der henviser til konventionen om oprindelige folk og stammefolk fra 1989,

 der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder fra 2007,

 der henviser til OECD/FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for 
landbruget,

 der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr 
og planter (CITES) fra 1973,

 der henviser til biodiversitetskonventionen fra 1992 og den dermed forbundne 
Cartagenaprotokol fra 2000 om biosikkerhed samt Nagoyaprotokollen fra 2010 om 
adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår 
ved udnyttelsen af disse ressourcer,

 der henviser til den globale rapport om biodiversitet og økosystemydelser af 6. maj 
2019 fra FN's Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser,

 der henviser til FN's principper for ansvarlige investeringer fra 2006,

 der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, 
som blev godkendt af FN's Menneskerettighedsråd i 2011, samt til OECD's 
retningslinjer om multinationale virksomheder, som blev opdateret i 2011,
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 der henviser til den særlige rapport om klimaændringer og landarealer af 8. august 2019 
fra FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringer,

 der henviser sin beslutning af 17. juni 2010 om EU-politikker til fordel for 
menneskerettighedsforkæmpere3,

 der henviser til sin beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og rydning af regnskove4,

 der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om den internationale handels og 
EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder5,

 der henviser til sin beslutning af 3. juli 2018 om krænkelser af oprindelige folks 
rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing6,

 der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om gennemsigtig og ansvarlig 
forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove7,

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt8,

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen 
under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15)9,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af 
EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 om EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv 
(COM(2020)0380),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 om en jord til bord-strategi 
for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem (COM(2020)0381),

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udviklingsudvalget, 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0226.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0098.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0330.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0279.
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0333.
8 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
9 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
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Fødevaresikkerhed (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at biologisk mangfoldige skove er naturlige kulstofdræn, der er 
uundværlige i kampen mod klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalens mål 
om at holde stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur et godt stykke under 
2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau samt til tilpasning til 
klimaændringer og bevarelse af biodiversiteten;

B. der henviser til, at forbruget i EU bidrager til 10 % af den globale skovrydning;

1. understreger, at udvidelsen af landbrugsarealer tegner sig for ca. 80 % af verdens 
samlede skovrydning; understreger i denne forbindelse, at det i Kommissionens 
meddelelse om intensivering af EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens 
skove fra juli 2019 anerkendes, at EU's efterspørgsel efter produkter som palmeolie, 
kød, soja, kakao, majs, træ, gummi, herunder i form af forarbejdede produkter eller 
tjenesteydelser, er en stor drivkraft bag skovrydning, ødelæggelse af økosystemer og 
krænkelser af menneskerettighederne i hele verden;

2. glæder sig over, at erhvervslivet i stigende grad er opmærksom på problemet med 
global skovrydning, behovet for corporate action og de dertil hørende forpligtelser; 
understreger imidlertid, at virksomhedernes frivillige forpligtelser til bekæmpelse af 
skovrydning ofte kun dækker dele af deres forsyningskæder og indtil videre ikke har 
vist sig tilstrækkelige til at standse den globale skovrydning;

3. påpeger, at ordninger for tredjepartscertificering har spillet en vigtig rolle med hensyn 
til at bringe erhvervslivet og civilsamfundet sammen for at udvikle en fælles forståelse 
af problemet med skovrydning; bemærker imidlertid, at frivillige ordninger for 
tredjepartscertificering i sig selv indtil videre ikke har været effektive nok til at standse 
og vende den globale skovrydning; bemærker, at frivillig tredjepartscertificering kan 
være et supplerende redskab til vurdering og afbødning af risici for skovrydning, når 
den udformes og gennemføres fornuftigt og i overensstemmelse med de 
bæredygtighedskriterier, den bygger på, certificerings- og akkrediteringsprocessens 
robusthed, uafhængig overvågning, muligheder for at overvåge forsyningskæden, krav 
om beskyttelse af primærskove og fremme af bæredygtig skovforvaltning;

4. kritiserer, at tredjepartscertificering og certificeringsmærker, når de står alene, 
uretmæssigt overfører ansvaret til forbrugerne, når de skal vælge, om de vil købe 
skovrydningsfrie produkter; understreger derfor, at tredjepartscertificering kun kan 
supplere, men ikke erstatte, virksomheders grundige due diligence-procedurer;

5. glæder sig i denne forbindelse over opfordringerne fra et stort antal virksomheder til at 
indføre EU-regler for obligatorisk due diligence i forsyningskæder for råvarer, der 
indebærer risici for skovarealer;

6. minder om, at det i sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt 
krævede, at Kommissionen hurtigst muligt forelægger et forslag til en EU-ramme 
baseret på due diligence for at sikre bæredygtige og skovrydningsfrie forsyningskæder 
for produkter, der markedsføres i EU, med særlig fokus på tackling af hovedårsagerne 
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til importeret skovrydning, og i stedet tilskynder til import, der ikke medfører 
skovrydning i udlandet;

7. glæder sig over Kommissionens hensigt om at tackle den globale skovrydning, men 
anmoder om en mere ambitiøs politisk tilgang; opfordrer Kommissionen til at forelægge 
et forslag til en EU-retlig ramme baseret på obligatorisk due diligence, rapportering, 
offentliggørelse og krav vedrørende tredjeparts bidrag samt erstatningsansvar og 
sanktioner i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser for alle virksomheder, der for 
første gang bringer råvarer med de største risici for skovarealer og økosystemer og 
produkter, der er afledt af disse råvarer, i omsætning på EU-markedet, samt adgang til 
domstolsprøvelse og klagemuligheder for ofre for overtrædelser af disse forpligtelser; 
mener, at der bør indføres sporbarhedsforpligtelser for forhandlere på EU-markedet for 
at sikre bæredygtige og skovrydningsfri værdikæder som fastsat i bilaget til denne 
beslutning; understreger, at den samme retlige ramme bør gælde for finansielle 
institutioner, der er etableret i EU, og som leverer penge til virksomheder, der høster, 
udvinder, fremstiller eller forarbejder råvarer, der indebærer risici for skovarealer og 
økosystemer, og afledte produkter;

8. påpeger, at fastlæggelsen af, hvilke råvarer der indebærer risici for skovarealer og 
økosystemer, og som skal være omfattet af EU's retlige ramme, bør ske på grundlag af 
en objektiv og videnskabeligt baseret vurdering af, at disse råvarer udgør en høj risiko 
for ødelæggelse og forringelse af skovarealer og økosystemer med stort kulstoflager og 
stor biodiversitet, samt for oprindelige folks rettigheder og menneskerettigheder 
generelt;

9. understreger, at en sådan EU-retlig ramme ikke kun bør sikre lovligheden af høst, 
fremstilling, udvinding og forarbejdning i oprindelseslandet af råvarer og afledte 
produkter, der indebærer risici for skovarealer og økosystemer, men også 
bæredygtigheden af denne høst, fremstilling, udvinding og forarbejdning;

10. understreger, at lokalsamfund, oprindelige folk, jordrettigheds- og miljøforkæmpere 
ofte befinder sig i forreste række i kampen for at bevare økosystemer; er bekymret over, 
at forringelse og ødelæggelse af skove og andre værdifulde økosystemer ofte går hånd i 
hånd med krænkelser af menneskerettighederne eller er en følge heraf; opfordrer derfor 
indtrængende til at medtage beskyttelse af menneskerettighederne, navnlig 
jordbesiddelses-, jord- og arbejdstagerrettigheder, med særlig henblik på oprindelige 
folks rettigheder, i den fremtidige EU-retlige ramme;

11. bemærker, at en sådan EU-retlig ramme også bør udvides til at omfatte andre 
økosystemer, der ikke er skovarealer, men som også har et stort kulstoflager og en stor 
biodiversitet, for at undgå, at presset overføres til disse landskaber;

12. mener, at disse forpligtelser bør gælde for alle virksomheder, der bringer råvarer, som 
indebærer risici for skovarealer og økosystemer (FERC), i omsætning på EU-markedet, 
uanset deres størrelse eller registreringssted; mener, at det på et opsplittet slutmarked er 
afgørende at medtage såvel mindre som større virksomheder for at sikre større virkning 
og større tillid blandt forbrugerne; understreger, at de lovgivningsmæssige rammer ikke 
må medføre urimelige byrder for små og mellemstore producenter eller forhindre deres 
adgang til markeder og international handel; anerkender derfor, at kravene om 
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due diligence, rapportering og offentliggørelse skal stå i et rimeligt forhold til de risici, 
der er forbundet med de pågældende varer;

13. er overbevist om, at EU's tømmerforordning, navnlig dets due diligence-krav, er en god 
model at bygge videre på i forbindelse med udarbejdelsen af en fremtidig EU-retlig 
ramme med henblik på at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning, men at 
den manglende gennemførelse og håndhævelse af EU's tømmerforordning betyder, at 
den ikke lever op til sin hensigt og opfylder sit formål; er derfor af den opfattelse, at der 
kan drages erfaringer fra EU's tømmerforordning for at sikre en bedre gennemførelse og 
håndhævelse af EU's fremtidige retlige ramme for at standse og vende den EU-anførte 
globale skovrydning;

14. understreger, at denne retlige ramme skal og kan udformes på en sådan måde, at den 
bliver i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens krav;

15. understreger, at indvirkningen af EU-forbruget af råvarer, der indebærer risici for 
skovarealer og økosystemer, skal adresseres på passende vis i forbindelse med enhver 
opfølgning, ethvert regulerende eller ikke-regulerende indgreb, ethvert tiltag og enhver 
foranstaltning under EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og jord til bord-strategien;

16. anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 114, stk. 3, og artikel 191 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde at fremsætte et forslag til en EU-retlig 
ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning i overensstemmelse 
med henstillingerne i bilaget;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 
Kommissionen og Rådet.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 
ANMODES OM

1. Mål

Forslaget til forordning ("forslaget") bør danne grundlag for sikring af et højt 
beskyttelsesniveau for udtømmelige naturforekomster såsom naturskove og naturlige 
økosystemer ved at sikre, at Unionens markeds- og forbrugsmønstre ikke indvirker negativt på 
naturskove og økosystemer, og på menneskerettigheder, der påvirkes af høst, udvinding og 
fremstilling af produkter, der er omfattet af forslaget.

Det bør skabe gennemsigtighed og sikkerhed med hensyn til:

a. råvarer, der er omfattet af forslaget, og produkter afledt heraf, som markedsføres på EU's 
indre marked

b. forsyningspraksis, som anvendes af alle økonomiske aktører, der er aktive på EU's indre 
marked

c. produktionsmetoder, der anvendes af økonomiske aktører, som høster, udvinder, leverer 
og forarbejder råvarer, der indebærer risici for skovarealer og økosystemer, (FERC) eller 
som fremstiller FERC-afledte produkter på EU's indre marked.

Det bør fastsætte en forpligtelse til at overholde internationale miljø- og 
menneskerettighedsforpligtelser, der er indgået af EU og dets medlemsstater, såsom 
Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og menneskerettighedsforpligtelser.

2. Anvendelsesområde

Forslaget bør gælde for alle økonomiske aktører, uanset deres retlige form, størrelse eller 
kompleksiteten af deres værdikæder, dvs. enhver fysisk eller juridisk person (undtagen ikke-
kommercielle forbrugere), der bringer råvarer, der er omfattet af forslaget, og deres afledte 
produkter i omsætning på EU's indre marked for første gang. Dette bør gælde for både EU- og 
ikke-EU-baserede aktører. Aktører, der ikke er etableret i EU, bør give en bemyndiget 
repræsentant mandat til at udføre opgaverne (i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2019/10201).

Alle økonomiske aktører bør kun have ret til lovligt at markedsføre FERC og FERC-afledte 
produkter på EU-markedet, når de kan påvise, at de inden for deres egne aktiviteter og alle 
former for forretningsforbindelser med forretningspartnere og enheder langs hele deres 
værdikæde (dvs. leverandører, koncessionshavere, rettighedshavere, joint ventures, investorer, 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) 
nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).
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kunder, kontrahenter, købere, konsulenter, finansielle, juridiske og andre rådgivere) højst har 
en ubetydelig risiko for, at de varer, der bringes i omsætning på EU-markedet:

 ikke stammer fra landområder, der er opnået ved konvertering af naturskove eller andre 
naturlige økosystemer 

 ikke stammer fra naturskove og naturlige økosystemer, der forringes, og

 ikke fremstilles under eller er forbundet med krænkelser af menneskerettighederne.

Økonomiske aktører bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at disse standarder 
overholdes i hele deres værdikæde.

Forslaget bør omfatte alle råvarer, der oftest forbindes med skovrydning, forringelse af 
naturskove og konvertering samt konvertering og forringelse af naturlige økosystemer. Disse 
råvarer bør opføres i et bilag til forslaget og som minimum omfatte palmeolie, soja, kød, læder, 
kakao, kaffe, gummi og majs samt alle mellemprodukter eller slutprodukter, der hidrører fra 
disse råvarer, samt produkter, der indeholder disse råvarer. Hvis de afledte produkter indeholder 
input fra mere end én råvare, der er omfattet af forslaget, bør der udvises due diligence med 
hensyn til hver enkelt af disse råvarer. Råvarer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 (EU's tømmerforordning)2, bør integreres i forslagets 
anvendelsesområde senest tre år efter datoen for forslagets ikrafttræden.

Kommissionen bør vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre listen over råvarer og 
afledte produkter, der er omfattet af forslaget, hvis der fremlægges dokumentation for skadelige 
indvirkninger af deres høst, udvinding eller fremstilling på naturskove, naturlige økosystemer 
eller menneskerettigheder.

Forslaget bør også gælde for finansielle institutioner, der er etableret i EU, og som leverer 
penge, forsikring eller andre tjenesteydelser til økonomiske aktører, der høster, udvinder, 
fremstiller, forarbejder eller sælger råvarer, der indebærer risici for skovarealer og økosystemer, 
og afledte produkter;

En forhandler, dvs. enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed sælger 
eller køber enhver råvare på EU's indre marked, der er omfattet af forslaget, eller et afledt 
produkt, der allerede er bragt i omsætning på EU's indre marked, skal langs hele 
forsyningskæden identificere:

 de økonomiske aktører eller forhandlere, der har leveret råvarer, som er omfattet af 
forordningen, og afledte produkter, og

 hvor det er relevant, de forhandlere, hvortil råvarer, der er omfattet af forslaget, og 
afledte produkter leveres.

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav 
til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 
12.11.2010, s. 23).
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3. Generelle forpligtelser

3.1. Skovrydning og konvertering af naturlige økosystemer

Råvarer, der er omfattet af forslaget, og afledte produkter, der bringes i omsætning på EU-
markedet, må ikke føre til eller være resultatet af skovrydning eller konvertering af naturlige 
økosystemer.

Med henblik herpå bør FERC, der bringes i omsætning på EU-markedet i ubearbejdet form 
eller som produkter afledt af eller indeholdende sådanne råvarer, ikke høstes, udvindes eller 
fremstilles på landområder, der pr. 1. januar 2008 havde status som naturskov eller et naturligt 
økosystem i overensstemmelse med definitionen i afsnit 3.3 "Definitioner", men som i 
mellemtiden har mistet denne status som følge af skovrydning eller konvertering.

3.2. Forringelse af naturskove og naturlige økosystemer

Råvarer, der er omfattet af forslaget, og afledte produkter, der bringes i omsætning på EU-
markedet, må ikke føre til eller være resultatet af forringelse af naturskove eller naturlige 
økosystemer.

Med henblik herpå bør FERC, der bringes i omsætning på EU-markedet i ubearbejdet form 
eller som produkter afledt af eller indeholdende sådanne råvarer, ikke høstes, udvindes eller 
fremstilles på landområder, der pr. 1. januar 2008 havde status som naturskov eller et naturligt 
økosystem i overensstemmelse med definitionen i afsnit 3.3 "Definitioner", og som stadig har 
denne status, men hvor landområdet er blevet ændret i en sådan grad, at det er ensbetydende 
med forringelse. Det bør kun være juridisk muligt at bringe råvarer i omsætning på EU-
markedet, der er høstet, udvundet eller fremstillet i overensstemmelse med bevaringsmål og 
ikke har medført tab eller forringelse af økosystemfunktioner på eller i umiddelbar nærhed af 
de landområder, hvorfra de er høstet, udvundet eller fremstillet.

3.3. Definitioner 

I overensstemmelse med dokumentet med termer og definitioner i ansvarlighedsrammen3 bør 
følgende definitioner anvendes i forslaget:

Ved skov forstås et landområde på over 0,5 hektar bevokset med træer af en højde på over 5 m 
og med en kronedækningsgrad på mindst 10 %, eller med træer, der kan nå disse tærskler på 
lokaliteten. Definitionen omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrug 
eller anden arealudnyttelse. Skov omfatter naturskove og skovplantager. 

Ved naturskov forstås en skov, der er et naturligt økosystem. Naturskove har mange eller de 
fleste af de karakteristika, der kendetegner en skov, der er hjemmehørende i det pågældende 
område, herunder artssammensætning, struktur og økologisk funktion. Naturskove omfatter:

3 Se https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf


PE652.351v02-00 12/27 PR\1207573DA.docx

DA

a. primærskove, der ikke har været genstand for væsentlige menneskelige påvirkninger i 
nyere tid

b. genetablerede skove (pionerskov), som tidligere har været udsat for store virkninger 
(f.eks. landbrug, husdyropdræt, træplantager eller intensiv skovning), men hvor de 
væsentligste årsager til virkningen er ophørt eller stærkt formindsket, og økosystemet har 
genetableret en stor del af sin oprindelige artssammensætning, struktur og økologiske 
funktion eller har en status, der kan sammenlignes med andre nutidige naturlige 
økosystemer

c. forvaltede naturskove, hvor en stor del af økosystemets sammensætning, struktur og 
økologiske funktion sameksisterer med aktiviteter som: i) høst af træ eller andre 
skovprodukter, herunder forvaltning til fremme af værdifulde arter ii) dyrkning med lav 
intensitet i mindre målestok i skoven, f.eks. mindre intensive former for svedjebrug 
(flyttemarksbrug) i en skovmosaik

d. skove, som er delvis ødelagte af menneskeskabte eller naturlige årsager (f.eks. høst, 
brand, klimaændringer, invasive arter eller andre), men hvor landområdet ikke er blevet 
konverteret til anden anvendelse, og hvor forringelsen ikke resulterer i en varig reduktion 
af trædækket under de tærskler, som definerer en skov eller et vedvarende tab af andre 
væsentlige elementer i økosystemets sammensætning, struktur og funktion.

Ved skovrydning forstås tab af naturskov som følge af i) konvertering til landbrug eller anden 
ikke-skovmæssig arealanvendelse, ii) konvertering til plantageskov, iii) alvorlig og vedvarende 
forringelse.

Ved naturligt økosystem forstås et økosystem, der i væsentlig grad ligner – med hensyn til 
artssammensætning, struktur og økologiske funktion – et økosystem, der findes eller kunne 
have været fundet i et givet område uden større menneskelig påvirkning. Dette omfatter 
menneskestyrede økosystemer, hvor en stor del af den naturlige artssammensætning, struktur 
og økologiske funktion er til stede.

Naturlige økosystemer omfatter:

a. overvejende "uberørte" naturlige økosystemer, der ikke har været udsat for væsentlige 
menneskelige påvirkninger i nyere tid

b. genetablerede naturlige økosystemer, som tidligere har været udsat for store virkninger 
(f.eks. landbrug, husdyropdræt, træplantager eller intensiv skovning), men hvor de 
væsentligste årsager til virkningen er ophørt eller stærkt formindsket, og økosystemet har 
opnået en artssammensætning, struktur og økologiske funktion, der kan sammenlignes 
med andre nutidige naturlige økosystemer

c. forvaltede naturlige økosystemer (herunder mange økosystemer, der kan kaldes 
"seminaturlige"), hvor en stor del af økosystemets sammensætning, struktur og 
økologiske funktion er til stede; dette omfatter forvaltede naturskove samt 
hjemmehørende græs- eller græsningsarealer, der græsses eller historisk har været 
græsset af husdyr

d. naturlige økosystemer, der er delvis ødelagte af menneskeskabte eller naturlige årsager 
(f.eks. høst, brand, klimaændringer eller invasive arter), men hvor landområdet ikke er 
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blevet konverteret til anden anvendelse, og hvor meget af økosystemets sammensætning, 
struktur og økologiske funktion fortsat er til stede eller forventes at regenerere naturligt 
eller ved forvaltning med henblik på økologisk genopretning.

Af disse naturlige økosystemer bør landområder med høj biodiversitetsværdi og landområder 
med stort kulstoflager som omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra c) og d), og artikel 29, stk. 4, 
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/20014 falde ind under 
anvendelsesområdet for forslaget.

Forringelse af skove og økosystemer defineres som en samling af ændringer i en skov eller et 
naturligt økosystem, der i væsentlig grad påvirker dens/dets artssammensætning, struktur eller 
funktion og forringer økosystemets kapacitet til at levere produkter, understøtte biodiversiteten 
eller levere økosystemtjenester.

Konvertering af økosystemer defineres som en ændring af et naturligt økosystem til et andet 
arealdække eller en gennemgribende ændring i det naturlige økosystems artssammensætning, 
struktur eller funktion.

Kommissionen bør vedtage delegerede retsakter for at opstille og regelmæssigt ajourføre en 
ikke-udtømmende liste over områder, der er omfattet af forslaget.

3.4. Menneskerettighedskrænkelser

FERC, der bringes i omsætning på EU-markedet i uforarbejdet form eller som produkter afledt 
af eller indeholdende sådanne råvarer, bør ikke høstes, udvindes eller fremstilles fra 
landområder, der er erhvervet eller anvendt i strid med menneskerettigheder, der er stadfæstet 
i national lovgivning, eller de rettigheder, der som minimum er udtrykt i internationale aftaler, 
f.eks. jordbesiddelsesrettigheder, oprindelige folks rettigheder, frit forudgående og informeret 
samtykke som fastsat i FN's Permanente Forum for Oprindelige Folk, retten til vand, 
arbejdstagerrettigheder som fastsat i ILO's grundlæggende konventioner og andre internationalt 
anerkendte menneskerettigheder i forbindelse med brugsret, adgang eller ejerskab.

I alle faser bør høst, udvinding og fremstilling af de omfattede råvarer respektere 
lokalsamfundenes og de oprindelige folks fællesskabs- og jordbesiddelsesrettigheder i alle 
former, uanset om de er offentlige, private, kommunale, kollektive, oprindelige folks, kvinders 
eller sædvanemæssige rettigheder. Oprindelige folks og lokalsamfunds formelle rettigheder og 
sædvaneret til jord, territorier og ressourcer bør identificeres og respekteres. Disse rettigheder 
omfatter retten til at eje, råde over, bruge og forvalte disse områder, territorier og ressourcer.

Råvarer, der er omfattet af forslaget, bør ikke indhentes fra landområder, hvis erhvervelse og 
anvendelse påvirker fællesskabs- og jordbesiddelsesrettigheder. Navnlig bør råvarer, der 
bringes i omsætning på EU-markedet, ikke høstes, udvindes eller fremstilles fra landområder, 
der er under lokalsamfunds og oprindelige folks jordbesiddelsesrettigheder i nogen former, og 
som har mistet denne status, medmindre dette er sket efter opnåelsen af frit, forudgående og 
informeret samtykke fra de berørte lokalsamfund og oprindelige folk.

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).
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4. Pligt til at identificere, forebygge og afbøde skader i værdikæder

4.1. Pligt til at udvise due diligence

Økonomiske aktører bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at respektere og sikre 
respekten for miljøet og menneskerettighederne gennem hele deres værdikæde. Dette bør 
omfatte alle former for forretningsforbindelser mellem virksomheden og forretningspartnere og 
enheder langs hele dens værdikæde (leverandører, koncessionshavere, rettighedshavere, joint 
ventures, investorer, kunder, kontrahenter, købere, konsulenter, finansielle og juridiske og 
andre rådgivere) samt alle andre ikke-statslige eller statslige enheder, der er direkte forbundet 
med virksomhedens drift, produkter eller tjenesteydelser.

I den forbindelse bør de økonomiske aktører anvende en risikobaseret tilgang til due diligence, 
hvor arten og omfanget af due diligence svarer til risikotypen og niveauet af risici for negative 
virkninger. Større risikoområder bør gøres til genstand for øget due diligence.

Følgende foranstaltninger bør medtages på passende og effektiv vis:

a. Kortlægning af hele værdikæden
De økonomiske aktører bør have et fuldstændigt overblik over alle aktører på alle niveauer af 
deres værdikæder, det være sig leverandører, koncessionshavere, rettighedshavere, joint 
ventures, investorer, kunder, kontrahenter, købere, konsulenter, finansielle og juridiske og 
andre rådgivere.

b. Udpegning og vurdering af reelle og potentielle risici for skove og økosystemer i 
værdikæderne på grundlag af de kriterier, der er fastsat i forslaget
Når en økonomisk aktør etablerer nye aktiviteter eller engagerer nye forretningspartnere, bør 
vedkommende identificere de aktører, der er involveret i den nye forsyningskæde, og vurdere 
deres politikker og praksis samt deres høst, fremstilling, udvinding og forarbejdningsanlæg. For 
eksisterende operationer bør de aktuelle negative virkninger og skader samt potentielle risici 
identificeres og vurderes. Der bør foretages en risikoanalyse med hensyn til de risici, der er 
forbundet med den økonomiske aktørs aktiviteter for eller med indvirkning på det berørte miljø 
og de berørte enkeltpersoner og lokalsamfund i stedet for væsentlige risici for virksomhedens 
aktionærer.

Når økonomiske aktører har et stort antal leverandører, bør de udpege generelle områder, hvor 
risikoen for negative virkninger er størst, og på grundlag af denne risikovurdering prioritere 
leverandører, der udviser due diligence.

c. Forebyggelse af risici og begrænsning af risici til et ubetydeligt niveau
Afbødende og forebyggende foranstaltninger kan kræve, at en økonomisk aktør iværksætter en 
række foranstaltninger såsom at ændre sin indkøbspraksis for at ændre de indkøbte 
skovprodukter, ændre kontrakter med leverandører, yde støtte til leverandører med henblik på 
at ændre deres praksis osv. Afbødende foranstaltninger bør i første omgang søge at forbedre 
praksis i hele forsyningskæden. Hvis forbedringerne ikke i tilstrækkelig grad begrænser 
risiciene, bør det overvejes at ændre indkøbs- og investeringsbeslutninger.

d. Standsning af krænkelser af miljø- og menneskerettigheder 
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Økonomiske aktører bør indstille alle aktiviteter, der medfører, bidrager til eller potentielt 
medfører eller bidrager til negative virkninger, der ikke kan forebygges.

e. Overvågning af gennemførelsen og effektiviteten af de vedtagne foranstaltninger og 
løbende forbedring af effektiviteten af deres due diligence
De økonomiske aktører bør regelmæssigt kontrollere, om deres handlinger faktisk reducerer 
skaderne, og, hvis ikke, at de tilpasser dem eller udvikler andre handlinger. Dette system bør 
baseres på kvalitative og kvantitative indikatorer samt intern og ekstern feedback. 

f. Integrering af ordninger for tredjepartscertificering
Ordninger for tredjepartscertificering kan supplere og give input til risikovurderings- og 
afhjælpningskomponenterne i due diligence-ordninger, forudsat at disse ordninger er 
tilstrækkelige med hensyn til bæredygtighedskriteriernes rækkevidde og strenghed, og at de 
opfylder passende niveauer af gennemsigtighed, upartiskhed og pålidelighed. Ordninger for 
tredjepartscertificering bør også opfylde specifikke ledelseskriterier, der består i uafhængighed 
af industrien, inddragelse af sociale og miljømæssige interesser i fastsættelsen af standarder, 
uafhængig ekstern revision, offentliggørelse af revisionsrapporter, åbenhed i alle faser og 
åbenhed. Det er først efter, at den økonomiske aktør har foretaget en sådan vurdering af 
rækkevidden og strengheden af bæredygtigheds- og ledelseskriterierne, at vedkommende kan 
beslutte at bruge tredjepartsordninger, hvor det er nødvendigt og relevant. 
Tredjepartscertificering bør dog ikke svække princippet om den økonomiske aktørs ansvar.

g. Betydningen af frivillige partnerskabsaftaler
Unionen kan føre forhandlinger om frivillige partnerskabsaftaler med FERC-producerende 
lande (partnerlande), der skaber en juridisk bindende forpligtelse for parterne til at gennemføre 
en licensordning og regulere handelen med FERC i overensstemmelse med de FERC-
producerende landes nationale lovgivning og de miljø- og menneskerettighedskriterier, der er 
fastsat i forslaget. FERC med oprindelse i partnerlande, med hvilke der er indgået frivillige 
partnerskabsaftaler, bør anses for at udgøre en ubetydelig risiko i forbindelse med forslaget.

4.2. Høringspligt

Økonomiske aktører bør:

a) høre berørte og potentielt berørte interessenter på tilstrækkelig, rettidig og direkte vis

b) tage behørigt hensyn til interessenters synspunkter i forbindelse med fastlæggelsen og 
gennemførelsen af due diligence-foranstaltningerne

c) sikre, at repræsentative fagforeninger og repræsentanter for arbejdstagerne inddrages i 
fastlæggelsen og gennemførelsen af due diligence-foranstaltningerne

d) etablere en mekanisme for tidlig varsling, så arbejdstagere og interessenter, der har 
begrundet mistanke, kan oplyse den økonomiske aktør om enhver risiko for skade i hele 
værdikæden. Den økonomiske aktør bør tage hensyn til disse oplysninger i sine 
due diligence-procedurer.

4.3. Pligt til gennemsigtighed og rapportering
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Økonomiske aktører bør regelmæssigt på en offentlig, tilgængelig og passende måde aflægge 
rapport for den kompetente myndighed om deres due diligence- og høringsprocedurer, 
identificerede risici, deres procedurer for risikoanalyse, afbødning og afhjælpning risici samt 
deres gennemførelse og resultater.
 
Kommissionen bør vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastlægge formatet, 
hyppigheden og elementerne i rapporterne. Navnlig bør de økonomiske aktører bl.a. aflægge 
rapport om de identificerede risici og virkninger, de foranstaltninger, der er truffet for at standse 
og afhjælpe eksisterende krænkelser og forebygge og afbøde risici for krænkelser samt 
resultaterne heraf, foranstaltningerne og resultaterne af kontrollen med gennemførelsen og 
effektiviteten af sådanne foranstaltninger, advarsler modtaget via mekanismen for tidlig 
varsling og en beskrivelse af, hvordan den økonomiske aktør tog hensyn til dem i 
vedkommendes due diligence-procedurer, og en liste over alle dattervirksomheder, 
underentreprenører og leverandører, produkter og deres mængde og oprindelse. Manglende 
offentliggørelse af fuldstændige og rettidige rapporter bør sanktioneres.

4.4. Dokumentationspligt

Økonomiske aktører bør føre en fortegnelse over alle due diligence-foranstaltninger og 
resultaterne heraf og efter anmodning stille dem til rådighed for de kompetente myndigheder.

4.5. Kommissionens retningslinjer

Kommissionen bør udvikle frivillige retningslinjer for at supplere de retlige forpligtelser, der 
er indeholdt i forslaget, navnlig for at præcisere forventningerne til due diligence for så vidt 
angår bestemte sammenhænge, sektorer eller visse typer økonomiske aktører, og retningslinjer 
for, hvordan eksisterende miljøledelsessystemer såsom den internationale 
miljøledelsesstandard ISO 14001 eller fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision 
(EMAS) kan integreres i en økonomisk aktørs due diligence-procedurer.

For at støtte de økonomiske aktører i gennemførelsen af deres pligt til at udvise due diligence 
bør Kommissionen offentliggøre regionale hotspotanalyser for så vidt angår FERC.

5. Tilsyn, kontrol, håndhævelse, sanktioner og adgang til klage og domstolsprøvelse

5.1. Offentlig håndhævelse

Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og praksis sikre, at 
ovennævnte forpligtelser håndhæves gennem:

a. Fastsættelse af forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner for manglende 
overholdelse af ovennævnte forpligtelser, og hvis manglende overholdelse af de ovennævnte 
forpligtelser medfører, bidrager til, er forbundet med eller forværrer krænkelser eller risikoen 
for miljøskader eller krænkelser af menneskerettighederne. Det kunne f.eks. være:

i. økonomiske sanktioner, der står i et rimeligt forhold til de skadelige virkninger på 
miljøet eller menneskerettighederne, værdien af de pågældende råvarer og afledte 
produkter og de skattemæssige tab og økonomiske skader som følge af 
overtrædelsen
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ii. permanent beslaglæggelse af omfattede råvarer og berørte afledte produkter

iii. øjeblikkelig suspendering af handelstilladelsen

iv. udelukkelse fra offentlige udbudsprocedurer

v. strafferetlige sanktioner mod enkeltpersoner og, hvor det er tilladt, mod juridiske 
enheder, i forbindelse med de alvorligste overtrædelser.

b. Udpegelse af kompetente nationale efterforsknings- og håndhævelsesmyndigheder 
("kompetente myndigheder"). De kompetente myndigheder bør kontrollere, at de økonomiske 
aktører effektivt opfylder forpligtelserne i forslaget. Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder foretage de fornødne officielle tilsyn i givet fald i henhold til en plan, som kan 
omfatte tilsyn i de økonomiske aktørers bygninger og revisioner på stedet, og de bør om 
nødvendigt kunne kræve, at de økonomiske aktører træffer udbedrende foranstaltninger. De 
kompetente myndigheder bør endvidere bestræbe sig på at foretage tilsyn, når de er i besiddelse 
af relevante oplysninger, herunder ved begrundet mistanke fra tredjeparts side.

c. Sikring af, at medlemmer af offentligheden har ret til at anfægte manglende 
overholdelse ved retslige eller administrative myndigheder. Dette bør omfatte alle 
enkeltpersoner eller grupper, hvis rettigheder og forpligtelser eller interesser direkte eller 
indirekte påvirkes af, at aktøren helt eller delvis ikke varetager sine opgaver, herunder ansatte, 
kunder, forbrugere og slutbrugere, fagforeninger, tværnationale fagforeningsforbund, 
lokalsamfund, nationale eller lokale myndigheder eller institutioner, journalister, NGO'er og 
lokale civilsamfundsorganisationer.

Kommissionen bør vedtage delegerede retsakter for at fastsætte retligt bindende standarder og 
retningslinjer for de nationale kompetente myndigheder for at sikre en effektiv og ensartet 
gennemførelse og håndhævelse af forslaget i hele EU, navnlig med hensyn til:

 et offentligt register over de økonomiske aktører, der er omfattet af forslagets 
anvendelsesområde

 fastsættelse af standarder for kvaliteten og kvantiteten af de nationale kompetente 
myndigheders tilsyn med overholdelsen

 yderligere retningslinjer for tilsyn med overholdelsen, f.eks. retningslinjer til de 
nationale kompetente myndigheder, hvori der fastsættes tilsynskriterier, så de bedre kan 
analysere og evaluere produkternes risikoniveau og tilstedeværelsen af tilstrækkelig 
dokumentation for de due diligence-ordninger, der er i brug

 retningslinjer for mistanker fra tredjeparters side med henblik på at fastlægge EU-
dækkende kriterier til vurdering af, om en mistanke er væsentlig og pålidelig nok til at 
blive accepteret, og fastlæggelse af klare tidsfrister for de nationale kompetente 
myndigheders svar på tredjeparters mistanker

 EU-kriterier, som skal bidrage til at præcisere, hvornår en aktør bør underrettes om en 
udbedrende foranstaltning, en sanktion eller pålægning af en anden form for straf
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 de kompetente myndigheders forpligtelse til at offentliggøre rapporter om tilsyns- og 
håndhævelsesaktiviteter, konstaterede overtrædelser og foranstaltninger mod væsentlige 
problemer.

5.2. Civilretligt ansvar og adgang til klagemuligheder

a. Civilretligt ansvar
Økonomiske aktører bør:

i) hæfte solidarisk for de skader, som opstår som følge af krænkelser af miljø- og 
menneskerettigheder som fastsat i forslaget, og som kontrollerede eller økonomisk 
afhængige enheder har forvoldt, forværret, bidraget til eller har forbindelse til

ii) være ansvarlige for de skader, som opstår som følge af krænkelser af miljø- og 
menneskerettigheder, og som er direkte forbundet med deres produkter, tjenesteydelser 
eller aktiviteter gennem en forretningsforbindelse, medmindre de kan bevise, at de har 
handlet med den fornødne omhu og truffet alle rimelige foranstaltninger, der kunne have 
forhindret skaden. Økonomiske aktører kan derfor fritages for ansvar, hvis de kan bevise, 
at de har udvist den fornødne omhu med hensyn til at identificere og undgå skaden.

b. Fremlæggelse af beviser
Hvis sagsøger har fremlagt rimeligt tilgængelige faktuelle oplysninger og beviser, der er 
tilstrækkelige til at støtte søgsmålet, bør sagsøgte bære bevisbyrden for:

i) karakteren af sit forhold til de enheder, der er involveret i skaden

ii) udvisning af den fornødne omhu og gennemførelse af alle rimelige foranstaltninger til 
forhindring af skaden.

c. Adgang til klagemuligheder
Hvis en økonomisk aktør forårsager, forværrer, har forbindelse til eller bidrager til negative 
virkninger på enkeltpersoner eller organisationer, som vedkommende ikke har forudset eller 
været i stand til at forhindre, bør vedkommende give mulighed for at afhjælpe skaden gennem 
udenretslige og retslige mekanismer.

6. Afsluttende bestemmelser

6.1. Opretholdelse af beskyttelsesniveau

Gennemførelsen af forslaget bør på ingen måde anvendes som begrundelse for at sænke det 
generelle niveau for beskyttelse af menneskerettighederne eller miljøet. Den bør navnlig ikke 
berøre andre eksisterende rammer for underleverandørers ansvar eller ansvar i 
forsyningskæden.

6.2. Gunstigere bestemmelser

Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde bestemmelser, der går videre end bestemmelserne 
i forslaget for så vidt angår beskyttelsen af menneskerettighederne og miljøstandarderne i 
FERC-forsyningskæden.
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BEGRUNDELSE

Baggrund og sammenhæng

Hvert år bliver der ryddet i alt 13 mio. hektar skov1, næsten alt sammen (96 %) i tropiske skove. 
Den vigtigste årsag til skovrydning (80 %) er udvidelse af landbrugsjord2. Tre råvarer – soja, 
oksekød og palmeolie – tegner sig for næsten 80 % af den globale skovrydning3. Andre råvarer 
som f.eks. kakao og kaffe har et relativt lille skovfodaftryk på verdensplan. Da produktionen 
heraf imidlertid er stærkt koncentreret i nogle få lande, er deres fodaftryk og negative virkninger 
meget store i disse områder4. EU importerer og forbruger mellem 7 og 10 % af det globale 
forbrug af afgrøder og animalske produkter, der er forbundet med skovrydning i 
oprindelseslandene5. EU er også blandt de største globale importører af en række råvarer, der 
indebærer risici for skovarealer, dvs. palmeolie (17 %), soja (15 %), gummi (25 %), oksekød 
(41 %), majs (30 %), kakao (80 %) og kaffe (60 %)6.

Med hensyn til virkningerne af klimaændringerne tegner den globale skovrydning sig for ca. 
12 % af de globale drivhusgasemissioner7. Skovrydning indebærer også tabt biodiversitet, som 
ikke kan genskabes ved at plante en ny skov. Hvad angår de økonomiske og sociale 
konsekvenser af skovrydning, skal det bemærkes, at 1,6 mia. mennesker er afhængige af 
skovressourcer8. I lande, hvor retsstaten er svag, respekteres jordbesiddelsesrettigheder ofte 
ikke, og den oprindelige befolkning mister adgangen til skovressourcerne, som er afgørende for 
den lokale økonomi.

EU har gennem verdensmålene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og den syvende 
miljøhandlingsplan givet tilsagn på forskellige niveauer om at beskytte både Europas og 
verdens skove og bidrage til bæredygtig arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og 
skovbrug. 

EU har allerede indført visse lovgivningsmæssige foranstaltninger for at løse problemet med 
importeret skovrydning. Det drejer sig bl.a. om 2013-handlingsplanen om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, Rådets forordning (EF) nr. 2173/20059, 

1 Europa-Kommissionens websted EU Science Hub, Forestry.
2 FAO 2016
3 Ibid.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Europa-Kommissionens websted Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil.
6 Ibid.
7 Smith, P. et al. (2014): Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). I: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK and New York, NY, USA. 
8 FAO
9 Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for 
import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1).

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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forordning (EU) nr. 995/201010 (EU's tømmerforordning), direktiv (EU) 2018/200111 og 
direktiv (EU) 2015/151312. Imidlertid har forskellige evalueringer vurderet deres effektivitet og 
omfang og konkluderet, at de ikke er tilstrækkelige til at standse og vende den globale 
skovrydning1314.

Der er imidlertid ikke nogen sammenhængende EU-retlig ramme, der direkte vedrører råvarer 
til fødevarer eller foder, som indebærer risici for skovarealer, og som påvirker den globale 
skovrydning. EU nåede ikke målet i det 7. miljøhandlingsprogram om at reducere 
bruttorydningen af tropisk skov inden 2020. I lyset heraf og i betragtning af de seneste resultater 
af undersøgelser og høringer, som Kommissionen har iværksat, og på baggrund af 
videnskabelige undersøgelser på området, er der behov for en lovgivningsmæssig indgriben fra 
EU's side. 

Kommissionen vedtog den 23. juli 2019 en meddelelse om intensivering af EU's indsats for at 
beskytte og genoprette verdens skove15. Den nye Kommission har klart bekræftet, at den 
planlægger at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger på EU-plan mod den globale 
skovrydning. Dette blev bekræftet i de indstillede kommissærers høringer i 
Europa-Parlamentet16.

Europa-Parlamentet har jævnligt opfordret Kommissionen til at intensivere EU's indsats mod 
den globale skovrydning17. 18 Mere specifikt opfordrede Parlamentet i sin beslutning af 
16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (COP15) Kommissionen til at foreslå lovgivning på grundlag af due diligence, 
der sikrer skovrydningsfrie produkter på EU-markedet19.

Ordføreren anbefaler, at Kommissionen for første gang forelægger et lovgivningsmæssigt 
forslag til obligatorisk due diligence i forbindelse med de råvarer, som indebærer risici for 
skovarealer, og som bringes i omsætning på EU-markedet.

Ordføreren mener, at EU's tømmerforordning kan være en god model, der kan bygges videre 
på, samtidig med at nogle af dens aspekter forbedres. Disse forbedringer bør vedrøre krav til 

10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 12.11.2010, 
s. 23).
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 
98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 1).
13 Europa-Kommissionen, Feasibility study on options to step up EU actions against deforestation, COWI A/S, 
2018, Part I.
14 Meddelelse fra Kommissionen om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove, 
COM(2019)0352.
15 Ibid.
16 Europa-Parlamentets temafdelinger, Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring, Tilsagn afgivet under 
høringerne af de indstillede kommissærer – Von der Leyen-Kommissionen, 2019-2024, PE 629.837 – november 
2019.
17 Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af 
naturressourcer i udviklingslandene: skove (2018/2003(INI)).
18 Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI)).
19 Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed (COP15) (2019/2824(INI))

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX%3A52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_DA.html
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råvarer, som bringes i omsætning på EU-markedet. Kravene bør række ud over ud over lovligt 
køb af råvarer i oprindelseslandet og omfatte bæredygtighedskriterier og beskyttelse af 
menneskerettighederne. Desuden bør man tage ved lære af den mangelfulde gennemførelse og 
håndhævelse af EU's tømmerforordning. Ordføreren foreslår derfor, at der medtages en 
forbedret gennemførelses- og håndhævelsesmekanisme i det lovgivningsmæssige forslag til en 
fremtidig forordning om råvarer, der indebærer risici for skovarealer.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt med due diligence-forpligtelser for økonomiske aktører, 
der bringer råvarer, som indebærer risici for skovarealer og økosystemer, og afledte produkter 
i omsætning på EU-markedet, da økonomiske aktørers frivillige bestræbelser på og tilsagn om 
at begrænse virkningerne på skovrydning af råvarer, som indebærer risici for skovarealer og 
økosystemer, og indføre frivillige forsyningskædeforanstaltninger, hidtil har været begrænsede 
og overordnet set utilfredsstillende20. Undersøgelser har vist, at der er et akut behov for at 
intensivere den offentlige intervention21.

Virksomheder og erhvervssammenslutninger delte denne opfattelse på en lang række møder 
med ordføreren. De gav udtryk for, at de foretrak en EU-forordning om due diligence i 
forbindelse med råvarer, som indebærer risici for skovarealer, også af forretningsmæssige 
årsager:

Disse opfordringer afspejles i en undersøgelse bestilt af Kommissionens GD JUST om 
due diligence-krav i forsyningskæden22, ifølge hvilken et flertal af erhvervslivet og andre 
interessenter (68 %) svarede, at de nuværende ordninger for frivillige foranstaltninger ikke i 
væsentlig grad har ændret den måde, hvorpå virksomhederne håndterer deres sociale, 
miljømæssige og ledelsesmæssige virkninger, eller den erstatning for skader, de tilbyder ofre.

Ifølge undersøgelsen vil obligatorisk due diligence give mulighed for "betydelige forebyggende 
fordele", "muligheder for beskyttelse" samt "øget adgang til domstolsprøvelse og klage i 
tilfælde af negative miljøvirkninger" for de rettighedshavere23, som rapporteringskravene ikke 
vil omfatte. 

Ifølge undersøgelsen vil obligatorisk due diligence få de mest positive sociale, 
menneskerettighedsrelaterede og miljømæssige virkninger, mens det ikke anses for sandsynligt, 
at frivillige retningslinjer og rapporteringskrav skaber positive virkninger for mennesker eller 
planeten.

Mål

Af disse årsager er ordførerens hensigt med forslaget således at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for naturskove og naturlige økosystemer og beskyttelse af menneskerettighederne, der kan blive 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F., et al. (2018): The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature Climate 
Change 8, 109-116.
22 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report.
23 I henhold til verdenserklæringen om menneskerettigheder er rettighedshavere alle mennesker eller sociale 
grupper med specifikke rettigheder i forhold til de ansvarshavende (stater og andre private aktører), som skal 
beskytte og/eller respektere de pågældendes rettigheder, og som kan drages til ansvar for at overtræde dem 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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påvirket af høsten, udvindingen og produktionen af de råvarer, der oftest er relateret til 
skovrydning, ødelæggelse af økosystemer, forringelse af skove og økosystemer og krænkelser 
af menneskerettighederne.

Ordføreren mener, at forslaget også skal dække de naturlige økosystemer, da der ellers vil blive 
lagt pres på disse områder for at få dem ændret til landbrugsjord med lige så ødelæggende 
virkninger for klimaet og biodiversiteten. Desuden skal menneskerettighederne være omfattet 
af forslaget, da krænkelser af menneskerettighederne er en drivkraft for og en konsekvens af 
ødelæggelsen af skovene og økosystemet. Sikring af skovafhængige folks 
jordbesiddelsesrettigheder kommer direkte skovene og økosystemerne til gode.

Anvendelsesområde

Ordføreren mener, at forslaget bør omfatte alle økonomiske aktører uanset størrelse, da 
forekomsten af lovgivningsmæssige smuthuller ellers ville bringe forordningens mål i fare. 
Samme ræsonnement gælder for medtagelsen af de økonomiske aktørers samlede værdikæder. 
Forordningens anvendelse på alle økonomiske aktører vil være i overensstemmelse med FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, der fremhæver, at alle 
virksomheder er ansvarlige for at respektere menneskerettighederne. Ordføreren ønsker at 
understrege, at dette ansvar også gælder for miljøbeskyttelse.

Desuden bør forordningen omfatte alle finansielle institutioner. En nylig undersøgelse fra 
Global Witness viser, at EU's finansielle institutioner mellem 2013 og 2019 var en af de 
vigtigste kilder til finansiering og havde støttet seks landbrugsvirksomheder med tilknytning til 
ødelæggelse af skovene i de klimakritiske skove i Amazonas, Congobækkenet og Papua Ny 
Guinea med 7 mia. EUR24.

Ordføreren er enig i resultaterne af den undersøgelse, som GD JUST bestilte, og som viste. at 
en bred vifte af virksomheder bør medtages i en EU-dækkende ramme, herunder SMV'er og 
finansielle institutioner25.

Det forekommer også logisk, at sporbarhedsforpligtelserne for de råvarer og produkter, der er 
omfattet af forslaget, også bør gælde for forhandlere. Sporbarhed muliggør på et givet tidspunkt 
identifikation af den eller de relevante økonomiske aktører, som bringer de varer, der er omfattet 
af forordningen, i omsætning, og som følgelig er ansvarlig for at udvise due diligence.

I sin meddelelse om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove 
fra 2019 konkluderede Kommissionen, at hvis man i det samlede endelige forbrug medregner 
indirekte bidrag til skovrydning, tegner EU sig for omkring 10 % af verdens forbrug. Det 
skyldes hovedsagelig EU's import af produkter såsom palmeolie, kød, soja, kakao, majs, træ og 
gummi, bl.a. i form af forarbejdede produkter eller tjenesteydelser. Disse råvarer bør derfor 
være omfattet af forordningen. De foreslåede foranstaltninger bør også gælde for alle produkter, 
der indeholder råvarer eller forarbejdede råvarer, enten som eneste input eller i kombination 
med andre input, for at undgå at skabe incitamenter for efterspørgslen efter sådanne produkter 
og risiko for at omgå due diligence-forpligtelsen. Ordføreren bemærker, at den videnskabelige 

24 Global Witness (2020): Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook. 
25 British Institute of International and Comparative Law et al. (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain. Final report. 
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viden om den nøjagtige indvirkning af importen af visse råvarer på situationen for skove, 
økosystemer og menneskerettigheder stadig udvikler sig. Ordføreren foreslår derfor, at der kan 
føjes yderligere råvarer til forordningens anvendelsesområde ved hjælp af en delegeret retsakt.

Generelle forpligtelser

Ordføreren foreslår, at de råvarer, der er omfattet af forslaget, ikke må stamme fra områder, der 
før den 1. januar 2008 kunne klassificeres som naturskove eller naturlige økosystemer, men 
som efter denne skæringsdato har mistet denne status, eller som siden da har oplevet forringelse. 

Ved at anvende den 1. januar 2008 som skæringsdato vil forslaget blive bragt i 
overensstemmelse med bæredygtighedsbestemmelserne i direktiv (EU) 2018/2001.

For at definere naturskove, naturlige økosystemer, skovrydning og forringelse af skove og 
økosystemer foreslår ordføreren at anvende definitionerne i rammen for ansvarlighed og 
tilgangen i direktiv (EU) 2018/2001 på arealer med økosystemer med høj biodiversitetsværdi 
og stort kulstoflager. Ordføreren mener, at der er tale om anerkendte koncepter med allerede 
eksisterende retningslinjer, der gør dem let anvendelige. Dertil kommer, at definitionen i 
rammen for ansvarlighed klart adskiller naturskove fra træplantager, og den vedrører 
udtrykkeligt både konvertering til plantager og alvorlig, vedvarende forringelse.

Med henblik på at lette gennemførelsen bør Kommissionen regelmæssigt ved hjælp af 
delegerede retsakter vedtage en ikke-udtømmende liste over områder, der er omfattet af 
forslaget.

For så vidt angår menneskerettighederne bør de økonomiske aktører garantere, at deres 
produkter ikke har forbindelse til de menneskerettighedskrænkelser, der oftest forbindes med 
skovrydning, ødelæggelse af økosystemer og forringelse af skove og økosystemer. Det drejer 
sig om jordbesiddelsesrettigheder, oprindelige folks rettigheder, frit, forudgående og informeret 
samtykke som fastsat af FN's Permanente Forum for Oprindelige Folk, retten til vand, 
arbejdstagerrettigheder som fastsat i ILO's grundlæggende konventioner og andre internationalt 
anerkendte menneskerettigheder vedrørende brugsret, adgang eller ejerskab.

Pligt til at udvise due diligence

Med udgangspunkt i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og OECD's og 
FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for landbruget foreslår ordføreren, 
at det pålægges de økonomiske aktører at udvise due diligence, høringspligt, pligt til 
gennemsigtighed og rapportering og dokumentationspligt. 

Due diligence bør følge en risikobaseret tilgang. Ordføreren understreger, at en risikobaseret 
tilgang ikke bør forhindre økonomiske aktører i at engagere sig i bestemte sammenhænge eller 
med visse forretningspartnere, men bør hjælpe dem med effektivt at håndtere de risici, der er 
forbundet med negative virkninger i højrisikosammenhænge.

Anvendelse af due diligence er ikke afhængig af oprindelsesstater til at sikre overholdelse, men 
placerer ansvaret hos de økonomiske aktører, der ønsker at bringe råvarer eller afledte produkter 
i omsætning på EU-markedet. Ordføreren understreger, at det er vigtigt at huske på, at 
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due diligence, i modsætning til værktøjer såsom mærkninger og certificeringer, ikke er 
afhængig af forbrugernes præferencer, hvorfor det kan tilvejebringe en potentielt høj grad af 
effektivitet med hensyn til at nå de lovgivningsmæssige mål.

I henhold til de foreslåede foranstaltninger vil det kun være muligt lovligt at bringe varer i 
sætning på EU-markedet, hvis de økonomiske aktører som følge af deres due diligence-
procedure er i stand til at påvise, at enhver identificeret risiko er blevet reduceret til et 
ubetydeligt niveau. Desuden vil aktørerne med henblik på at lette håndhævelsen være forpligtet 
til at sikre sporbarheden og gennemsigtigheden i deres forsyningskæde og aflægge rapport om 
deres overholdelse af pligten til at udvise due diligence, navnlig vedrørende risikovurdering og 
afbødning af risici.

Ordføreren foreslår, at Kommissionen udarbejder retningslinjer til støtte for de økonomiske 
aktører i forbindelse med gennemførelsen af disse opgaver. For at sikre EU-dækkende og 
sammenlignelige standarder for gennemsigtighed og rapportering af høj kvalitet bør 
Kommissionen vedtage delegerede retsakter om disse spørgsmål.

Pligt til at udvise due diligence: Det bør indføres, at de økonomiske aktørers har pligt til at 
udvise due diligence i hele deres forsyningskæde for at identificere, forebygge og afbøde 
miljømæssige, sociale og menneskerettighedsrelaterede risici og virkninger med henblik på at 
sikre, at varer, der bringes i omsætning på EU-markedet, opfylder et sæt 
bæredygtighedskriterier og retlige kriterier.

I lighed med forordning (EF) nr. 2173/2005 kan der forhandles frivillige partnerskabsaftaler 
mellem EU og FERC-producerende lande. Ordføreren ønsker dog at understrege, at selv om 
forhandlingerne om frivillige partnerskabsaftaler kan tage mange år, kan en obligatorisk 
forordning om due diligence i forbindelse med råvarer, som indebærer risici for skovarealer, 
træde i kraft hurtigere og kan også stå alene.

Økonomiske aktører bør være i stand til at anvende ordninger for tredjepartscertificering til at 
informere om udførelsen af disse opgaver. Ordføreren understreger imidlertid, at ordninger for 
tredjepartscertificering ikke kan erstatte de økonomiske aktørers pligt til at udvise due diligence 
eller de økonomiske aktørers ansvar. I lyset af de mange forskellige tredjepartsordninger og -
certificeringer, der potentielt er relevante, bør aktørerne foretage en nøje vurdering af de 
kriterier for risici for skovarealer og økosystemer, der indgår i forslaget, før de konkluderer, at 
en ordning rent faktisk kan bidrage til forslagets mål. Ordføreren påpeger, at der er stor forskel 
på kvaliteten af de forskellige certificeringsordninger, hvis effektivitet afhænger af en række 
faktorer, herunder rækkevidden, graden af gennemsigtighed og kriteriernes strenghed26 og den 
påkrævede hyppighed af revisioner samt deres kvalitet og uafhængighed. Denne variation 
begrænser, i hvilket omfang de kan anvendes konsekvent som et redskab til forebyggelse af 
skovrydning27. Ud over kriterier for risici for skovarealer og økosystemer bør ovennævnte 
vurdering også medtage ledelseskriterier, der består i uafhængighed af industrien, inddragelse 
af sociale og miljømæssige interesser i fastsættelsen af standarder, uafhængig ekstern revision, 
offentliggørelse af revisionsrapporter, gennemsigtighed i alle faser og åbenhed. Først når en 
sådan vurdering er foretaget, kan aktørerne beslutte, om de vil bruge tredjepartsordninger, hvis 
det er nødvendigt og relevant.

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors, 
Outcomes for Society and the Environment, London and New York: Routledge.
27 Smit, H., et al (2015): Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond. 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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Høringspligt: De økonomiske aktører bør høre de berørte interessenter om fastlæggelsen og 
gennemførelsen af deres due diligence-foranstaltninger og bør etablere en mekanisme for tidlig 
varsling, så tredjeparter kan informere den økonomiske aktør om enhver risiko for skade i hele 
værdikæden. Tredjeparter har ofte en omfattende ekspertise på stedet og kan hjælpe de 
økonomiske aktører med at opfylde deres pligt til at forebygge skader.

Pligt til gennemsigtighed og rapportering: De økonomiske aktører bør regelmæssigt aflægge 
offentligt tilgængelige rapporter om deres due diligence-procedurer, -aktiviteter og -resultater. 
Rapporternes format og elementer bør fastlægges ved en delegeret retsakt for at sikre 
ensartethed og undgå selektiv udvælgelse i forbindelse de økonomiske aktørers 
rapporteringspraksis. Offentligt tilgængelige rapporter bør gøre det muligt for tredjeparter at 
kontrollere de økonomiske aktørers aktiviteter.

Dokumentationspligt: De økonomiske aktører bør føre skriftlige fortegnelser over alle deres 
due diligence-foranstaltninger med henblik på, at mulige overtrædelser af forordningen kan 
undersøges, hvis der dukker anklager op på et senere tidspunkt.

Tilsyn, kontrol, håndhævelse og adgang til klage og domstolsprøvelse

Due diligence-proceduren vil danne grundlag for en aktørs beslutning om at bringe de varer, 
der er omfattet af forordningen, i omsætning på EU-markedet. Konsekvensen af at bringe 
sådanne varer i omsætning på EU-markedet – uden at dette påvirker manglende overholdelse 
af de bæredygtigheds- og menneskerettighedskriterier og dertil knyttede forpligtelser som 
beskrevet ovenfor – bør betragtes som de berørte aktørers retlige ansvar, således at de er 
underlagt offentlig og privat håndhævelse fra henholdsvis de kompetente administrative og 
retslige myndigheder og de skadelidte private parter.

Medlemsstaterne bør derfor sikre, at de kompetente myndigheder kontrollerer, at de 
økonomiske aktører opfylder de fastsatte forpligtelser i forordningen (due diligence, høring, 
rapportering, dokumentation).

Økonomiske aktører bør kunne drages strafferetligt til ansvar for brud på deres pligter. 
Medlemsstaterne bør fastsætte forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner for 
manglende overholdelse af forpligtelserne vedrørende due diligence, høring, rapportering og 
dokumentation, og i tilfælde af at den manglende overholdelse af forordningens forpligtelser 
har forårsaget skade på miljøet eller krænkelser af menneskerettighederne.

Der bør på EU-plan udarbejdes standarder og retningslinjer til de nationale kompetente 
myndigheder for at sikre en effektiv og ensartet gennemførelse og håndhævelse af forslaget i 
hele EU. Ordføreren er af den opfattelse, at det med henblik herpå er muligt at trække på 
erfaringerne fra EU's tømmerforordning2829.

Tredjeparter bør kunne anfægte økonomiske aktørers manglende overholdelse af forordningens 
forpligtelser over for retslige eller administrative myndigheder. Økonomiske aktører bør bære 

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung.
29 WWF (2019): WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR).
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bevisbyrden, når en sagsøger har fremlagt rimeligt tilgængelige faktuelle oplysninger og 
beviser, der er tilstrækkelig til at støtte søgsmålet.

Økonomiske aktører bør hæfte solidarisk for de skader, der opstår som følge af krænkelser af 
miljø- og menneskerettigheder og bør give mulighed for at afhjælpe skader, som enkeltpersoner 
eller organisationer har lidt.

At obligatoriske due diligence-regler skal omfatte en eller anden form for ansvar støttes også 
af GD JUST's undersøgelse af kravet om due diligence, ifølge hvilken 73 % af de interesserede 
parter foretrækker obligatoriske due diligence-krav kombineret med civil- eller strafferetligt 
ansvar og/eller bøder for overtrædelse af frivillige retningslinjer. Brancheorganisationernes 
præferencer er dog i lige modsat. 

Finansielle konsekvenser

Foranstaltningerne i forslaget har for det meste ikke direkte indvirkning på EU's 
aktionsudgifter. Yderligere omkostninger for medlemsstaterne til at kontrollere og håndhæve 
gennemførelsen af en sådan forordning vil afhænge af de nationale valg for gennemførelsen, 
men de kan begrænses, for så vidt som disse omkostninger kan falde inden for de eksisterende 
budgetter, f.eks. med hensyn til miljø- og toldagenturer, domstole og retssystemer. Desuden 
understreger ordføreren, at konsekvenserne for de offentlige budgetter bør afvejes i forhold til 
forslagets positive virkninger på miljøet og menneskerettighederne.

Med hensyn til de økonomiske aktører fremgår det af de foreløbige resultater af undersøgelsen 
af due diligence-krav i forsyningskæden, som Kommissionens GD JUST har bestilt, at 
"omkostningerne ved obligatorisk due diligence i forhold til virksomhedernes indtægter synes 
at være relativt lave. Hvad angår de yderligere løbende omkostninger på virksomhedsniveau 
som procentdele af virksomhedernes indtægter udgør disse omkostninger i gennemsnit mindre 
end 0,14 % for SMV'er og 0,009 % for store virksomheder". 30

GD JUST's undersøgelse viser desuden som et foreløbigt resultat, at omkostningerne ved 
due diligence-forpligtelser vil blive opvejet af en EU-dækkende forordning takket være 
planlægningssikkerhed, lige vilkår for økonomiske aktører i hele EU og øget løftestangseffekt 
gennem en standard, der ikke kan forhandles31.
 
Mens resultaterne af GD JUST's undersøgelse henviser til omkostningerne og fordelene ved en 
tværsektoriel forordning om due diligence i forbindelse med menneskerettigheder og miljø, 
mener ordføreren, at lignende omkostninger og fordele kan tillægges en forordning om 
obligatorisk due diligence i forbindelse med råvarer, der indebærer risici for skovarealer og 
økosystemer.

Den kommende undersøgelse af den europæiske merværdi vil give yderligere indsigt i denne 
sag. 

Afsluttende bestemmelser

30  British Institute of International and Comparative Law et al. (2020), Study on due diligence requirements 
through the supply chain, PART I: SYNTHESIS REPORT, s. 66.
31 Ibid.
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Ordføreren mener, at forslaget bør fungere som en de minimis-foranstaltning, og at 
medlemsstaterne kan indføre strengere regler for forsyningskæden.


