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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0706),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0430/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
23 februari 20221, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell 
handel, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A9-0000/2022),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller situationen för 
skogarna inom EU uppges i rapporten State 
of Europe’s Forests 202021 att skogsarealen 
har ökat med 9 % mellan 1990 och 2020, 
medan andelen lagrad kol i biomassan har 
ökat med 50 % och virkesförsörjningen har 
ökat med 40 %. Enligt Europeiska 
miljöbyråns rapport State of the 
Environment 202022 anses dock mindre än 
5 % av skogsarealen i Europa utgöras av 
ostörd eller naturlig skog.

(8) När det gäller situationen för 
skogarna inom EU uppges i rapporten State 
of Europe’s Forests 202021 att skogsarealen 
har ökat med 9 % mellan 1990 och 2020, 
medan andelen lagrad kol i biomassan har 
ökat med 50 % och virkesförsörjningen har 
ökat med 40 %. Enligt Europeiska 
miljöbyråns rapport State of the 
Environment 202022 anses dock mindre än 
5 % av skogsarealen i Europa utgöras av 
ostörd eller naturlig skog och 
klimatförändringarna föranleder hot, 
alltifrån extrema väderleksförhållanden 
till insektsjukdomar.

__________________ __________________
21 Forest Europe – ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa, State of 
Europe’s Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

21 Forest Europe – ministerkonferensen om 
skydd av skogarna i Europa, State of 
Europe’s Forests 2020, 
https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/.

22 Europeiska miljöbyrån, State of the 
Environment 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

22 Europeiska miljöbyrån, State of the 
Environment 2020, 
https://www.eea.europa.eu/soer/publication
s/soer-2020.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Unionen importerade och 
konsumerade en tredjedel av de globalt 
handlade jordbruksprodukter som är 
förknippade med avskogning mellan 1990 
och 2008. Under den perioden svarade 

(14) Unionen importerade och 
konsumerade en tredjedel av de globalt 
handlade jordbruksprodukter som är 
förknippade med avskogning mellan 1990 
och 2008. Under den perioden svarade 
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unionens konsumtion för 10 % av 
avskogningen i världen som var förknippad 
med produktion av varor eller tjänster. 
Trots att den relativa andelen av EU:s 
konsumtion minskar är konsumtionen i EU 
ändå en oproportionerligt stor drivkraft för 
avskogning. Unionen bör därför vidta 
åtgärder för att minska den globala 
avskogning och skogsförstörelse som drivs 
av dess konsumtion av vissa råvaror och 
produkter och på så sätt minska sitt bidrag 
till utsläpp av växthusgaser och förlust av 
biologisk mångfald på global nivå samt 
främja hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster i unionen och globalt. 
För att unionens politiska åtgärder ska få så 
stor effekt som möjligt bör de inriktas på 
att påverka den globala marknaden, inte 
bara leveranskedjorna till unionen. 
Partnerskap och effektivt internationellt 
samarbete med producent- och 
konsumentländer är mycket viktiga 
faktorer i detta sammanhang.

unionens konsumtion för 10 % av 
avskogningen i världen som var förknippad 
med produktion av varor eller tjänster. 
Trots att den relativa andelen av EU:s 
konsumtion minskar är konsumtionen i EU 
ändå en oproportionerligt stor drivkraft för 
avskogning. Unionen bör därför vidta 
åtgärder för att minska den globala 
avskogning och skogsförstörelse som drivs 
av dess konsumtion av vissa råvaror och 
produkter och på så sätt minska sitt bidrag 
till utsläpp av växthusgaser och förlust av 
biologisk mångfald på global nivå samt 
främja hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster i unionen och globalt. 
För att unionens politiska åtgärder ska få så 
stor effekt som möjligt bör de inriktas på 
att påverka den globala marknaden, inte 
bara leveranskedjorna till unionen. 
Partnerskap och effektivt internationellt 
samarbete med producent- och 
konsumentländer, också genom 
frihandelsavtal, är mycket viktiga faktorer 
i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Denna förordning bör likaså 
bemöta deklarationen om skog och 
markanvändning från världens ledare vid 
klimattoppmötet i Glasgow 202137, där 
ledarna bekräftar att ”det för att vi ska 
uppfylla våra mål för markanvändning, 
klimat och biologisk mångfald samt målen 
för hållbar utveckling, både globalt och 
nationellt, krävs ytterligare 
omställningsåtgärder för de 
sammanlänkade områdena hållbar 
produktion och konsumtion, 
infrastrukturutveckling, handel, 

(17) Denna förordning bör likaså 
bemöta deklarationen om skog och 
markanvändning från världens ledare vid 
klimattoppmötet i Glasgow 202137, där 
ledarna bekräftar att ”det för att vi ska 
uppfylla våra mål för markanvändning, 
klimat och biologisk mångfald samt målen 
för hållbar utveckling, både globalt och 
nationellt, krävs ytterligare 
omställningsåtgärder för de 
sammanlänkade områdena hållbar 
produktion och konsumtion, 
infrastrukturutveckling, handel, 
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finansiering och investeringar, och stöd för 
småbrukare, ursprungsbefolkningar och 
lokala samhällen”. I deklarationen 
betonade parterna även att de kommer att 
öka sina gemensamma ansträngningar för 
att underlätta handels- och 
utvecklingspolitik, såväl internationellt 
som nationellt, som främjar hållbar 
utveckling och hållbar produktion och 
konsumtion till ländernas ömsesidiga 
fördel och inte driver avskogning och 
skogsförstörelse.

finansiering och investeringar, och stöd för 
småbrukare, ursprungsbefolkningar och 
lokala samhällen”. Parterna åtog sig att 
stoppa och vända förlusten av skogsmark 
och skogsförstörelsen fram till 2030 och 
betonade att de kommer att öka sina 
gemensamma ansträngningar för att 
underlätta handels- och utvecklingspolitik, 
såväl internationellt som nationellt, som 
främjar hållbar utveckling och hållbar 
produktion och konsumtion till ländernas 
ömsesidiga fördel.

__________________ __________________
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a)  Frihandelsavtal kan spela en 
nyckelroll i genomförandet av den nya 
handelspolitiska strategin och ge våra 
handelspartner incitament att gå samman 
på vägen mot en mer hållbar ekonomi. 
Problemet med avskogning i de stora 
handelspartnerländerna har dock gjort 
det allt svårare att få stöd för slutförandet 
av frihandelsavtalen. Denna förordning 
är därför avgörande för att arbetet med 
viktiga frihandelsavtal ska komma i gång 
på nytt och bidrar således inte bara till 
förebyggande av avskogning och till 
klimatskydd, utan även till globalt 
välstånd och fastställande av standarder.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör fortsätta att 
arbeta i partnerskap med producentländer, 
och mer generellt samarbeta med 
internationella organisationer och organ, 
och bör förstärka sitt stöd och sina 
incitament när det gäller skogsskydd och 
en omställning till avskogningsfri 
produktion, bekräfta 
ursprungsbefolkningarnas roll, förbättra 
markförvaltningen och 
markbesittningsrätten, stärka de 
brottsbekämpande åtgärderna och främja 
hållbar skogsförvaltning, klimatresilient 
jordbruk, hållbar intensifiering och 
diversifiering, agroekologi och 
skogsjordbruk. I detta sammanhang bör 
kommissionen bekräfta 
ursprungsbefolkningarnas roll i skyddet av 
skogarna. Genom att bygga vidare på 
erfarenheterna och lärdomarna från 
befintliga initiativ, bör unionen och 
medlemsstaterna samarbeta med 
producentländerna, på deras begäran, för 
att utnyttja skogarnas många funktioner, 
stödja dem i omställningen till hållbar 
skogsförvaltning, hantera globala 
utmaningar och samtidigt tillgodose lokala 
behov och uppmärksamma de utmaningar 
som småbrukare ställs inför, i linje med 
meddelandet Intensifiera EU:s insatser 
för att skydda och återställa världens 
skogar. Partnerskapsstrategin bör hjälpa 
producentländerna att skydda och återställa 
skogar och använda skogen på ett hållbart 
sätt, vilket i sin tur bidrar till förordningens 
mål att minska avskogning och 
skogsförstörelse.

(21) Kommissionen bör fortsätta att 
arbeta i partnerskap med producentländer, 
och mer generellt samarbeta med 
internationella organisationer och organ, 
och bör förstärka sitt stöd och sina 
incitament när det gäller skogsskydd och 
en omställning till avskogningsfri 
produktion, bekräfta 
ursprungsbefolkningarnas roll, förbättra 
markförvaltningen och 
markbesittningsrätten, stärka de 
brottsbekämpande åtgärderna och främja 
hållbar skogsförvaltning, klimatresilient 
jordbruk, hållbar intensifiering och 
diversifiering, agroekologi och 
skogsjordbruk. I detta sammanhang bör 
kommissionen bekräfta 
ursprungsbefolkningarnas roll i skyddet av 
skogarna. Genom att bygga vidare på 
erfarenheterna och lärdomarna från 
befintliga initiativ, bör unionen och 
medlemsstaterna samarbeta med 
producentländerna, på deras begäran, för 
att utnyttja skogarnas många funktioner, 
stödja dem i omställningen till hållbar 
skogsförvaltning, hantera globala 
utmaningar och samtidigt tillgodose lokala 
behov. Partnerskapsstrategin bör hjälpa 
producentländerna att skydda och återställa 
skogar och använda skogen på ett hållbart 
sätt, vilket i sin tur bidrar till förordningens 
mål att minska avskogning och 
skogsförstörelse och att stödja arbetet med 
att återställa skogar, i linje med 
meddelandet Intensifiera EU:s insatser 
för att skydda och återställa världens 
skogar.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Med tanke på att småbrukarnas 
andel av produktionen av de berörda 
råvarorna kan uppgå ända till 80 % måste 
särskild uppmärksamhet ägnas de 
utmaningar som småbrukare kommer att 
ställas inför i samband med 
genomförandet av denna förordning. De 
nya reglerna bör syfta till att minimera 
bördan för småbrukare i tredjeländer och 
förebygga hinder för deras tillträde till 
marknaden och den internationella 
handeln. Det är därför av avgörande 
betydelse att verksamhetsutövare som 
köper från småbrukare i god tid 
tillhandahåller ekonomiskt och tekniskt 
stöd för att hjälpa småbrukare att uppfylla 
de nya kraven för marknadstillträde i 
unionen. Samtidigt kan inrättandet av ett 
trovärdigt spårbarhetssystem ge 
småbrukare egenmakt, eftersom det kan 
leda till att betalning av utlovade 
hållbarhetsbidrag inte uteblir, möjliggöra 
elektroniska betalningar till producenter 
genom att använda det nationella 
spårbarhetssystemet och på så sätt 
bekämpa bedrägerier och göra det möjligt 
för lokala myndigheter att samla in 
kunskap om antalet producentarealer och 
kontrollera antalet jordbrukare.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) En annan viktig åtgärd som (22) En annan viktig åtgärd som 
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tillkännages i meddelandet är inrättandet av 
ett EU-observatorium med inriktning på 
avskogning, skogsförstöring, förändringar 
i världens skogsareal och bakomliggande 
drivkrafter (EU-observatoriet), som 
kommissionen har inlett för att förbättra 
övervakningen av förändringar i skogsareal 
och bakomliggande drivkrafter. Genom att 
bygga vidare på redan existerande 
övervakningsverktyg, inklusive 
Copernicus-produkter, kommer EU-
observatoriet att göra det lättare att få 
tillgång till information om leveranskedjor 
för offentliga organ, konsumenter och 
företag och tillhandahålla lättbegriplig data 
och information som kopplar avskogning, 
skogsförstörelse och ändringar i världens 
skogsareal till EU:s efterfrågan på/handel 
med råvaror och produkter. EU-
observatoriet kommer således att direkt 
stödja genomförandet av denna förordning 
genom att tillhandahålla vetenskapliga 
belägg med avseende på global avskogning 
och skogsförstörelse och därmed 
sammanhängande handel. EU-observatoriet 
kommer att ha ett nära samarbete med 
relevanta internationella organisationer, 
forskningsinstitut och tredjeländer.

tillkännages i meddelandet är inrättandet av 
ett EU-observatorium med inriktning på 
avskogning, skogsförstörelse, förändringar 
i världens skogsareal och bakomliggande 
drivkrafter (EU-observatoriet), som 
kommissionen har inlett för att förbättra 
övervakningen av förändringar i skogsareal 
och bakomliggande drivkrafter. Genom att 
bygga vidare på redan existerande 
övervakningsverktyg, inklusive 
Copernicus-produkter, kommer EU-
observatoriet att göra det lättare att få 
tillgång till information om leveranskedjor 
för offentliga organ, konsumenter och 
företag och tillhandahålla lättbegriplig data 
och information som kopplar avskogning, 
skogsförstörelse och ändringar i världens 
skogsareal till EU:s efterfrågan på/handel 
med råvaror och produkter. EU-
observatoriet kommer således att direkt 
stödja genomförandet av denna förordning 
genom att tillhandahålla vetenskapliga 
belägg med avseende på global avskogning 
och skogsförstörelse och därmed 
sammanhängande handel. Kommissionen 
bör också undersöka hur markrättigheter 
kan integreras i övervakningen inom 
ramen för EU:s observationscentrum. 
EU-observatoriet kommer att ha ett nära 
samarbete med relevanta internationella 
organisationer, forskningsinstitut, icke-
statliga organisationer, 
verksamhetsutövare och tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Förordningen bör omfatta de mest 
relevanta råvarorna, dvs. de råvaror som 
konsumeras i unionen i en sådan 
utsträckning att de driver global 

(27) Förordningen bör omfatta de mest 
relevanta råvarorna, dvs. de råvaror som 
konsumeras i unionen i en sådan 
utsträckning att de driver global 
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avskogning och skogsförstörelse, och för 
vilka politiska åtgärder från unionen skulle 
ge de största fördelarna per enhetsvärde av 
handeln. En omfattande granskning av 
vetenskaplig litteratur, nämligen av 
primära källor som uppskattar effekten av 
EU:s konsumtion på global avskogning och 
kopplar det fotavtrycket till specifika 
råvaror, utfördes som ett led i studien till 
stöd för konsekvensbedömningen och 
dubbelkontrollerades via omfattande 
samråd med berörda aktörer. Den 
processen utmynnade i en första 
förteckning med åtta råvaror. Trä gick 
direkt i tillämpningsområdet eftersom det 
redan omfattades av timmerförordningen. 
Förteckningen över råvaror reducerades 
därefter ytterligare via en 
effektivitetsanalys i 
konsekvensbedömningen. I 
effektivitetsanalysen jämfördes antalet 
hektar avskogad mark förknippad med EU-
konsumtion enligt uppskattningar i en färsk 
forskningsrapport44 för var och en av 
råvarorna med det genomsnittliga värdet på 
EU-importen. Enligt den forskningsrapport 
som användes för effektivitetsanalysen 
svarar sex råvaror av de totalt åtta råvaror 
som analyserades i rapporten för den 
största andelen av EU-driven avskogning. 
palmolja (33,95 %), soja (32,83 %), trä 
(8,62 %), kakao (7,54 %), kaffe (7,01 %) 
och nötkött (5,01 %).

avskogning och skogsförstörelse, och för 
vilka politiska åtgärder från unionen skulle 
ge de största fördelarna per enhetsvärde av 
handeln. En omfattande granskning av 
vetenskaplig litteratur, nämligen av 
primära källor som uppskattar effekten av 
EU:s konsumtion på global avskogning och 
kopplar miljöavtrycket till specifika 
råvaror, utfördes som ett led i studien till 
stöd för konsekvensbedömningen och 
dubbelkontrollerades via omfattande 
samråd med berörda aktörer. Den 
processen utmynnade i en första 
förteckning med åtta råvaror. Trä gick 
direkt i tillämpningsområdet eftersom det 
redan omfattades av timmerförordningen. 
Förteckningen över råvaror reducerades 
därefter ytterligare via en 
effektivitetsanalys i 
konsekvensbedömningen. I 
effektivitetsanalysen jämfördes antalet 
hektar avskogad mark förknippad med EU-
konsumtion enligt uppskattningar i en färsk 
forskningsrapport44 för var och en av 
råvarorna med det genomsnittliga värdet på 
EU-importen. Enligt den forskningsrapport 
som användes för effektivitetsanalysen 
svarar sex råvaror av de totalt åtta råvaror 
som analyserades i rapporten för den 
största andelen av EU-driven avskogning. 
palmolja (33,95 %), soja (32,83 %), trä 
(8,62 %), kakao (7,54 %), kaffe (7,01 %) 
och nötkött (5,01 %).

__________________ __________________
44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) En brytpunkt bör fastställas som 
kan ligga till grund för bedömningen av om 
avskogning eller skogsförstörelse ägt rum 
på den mark som berörs, vilket skulle 
innebära att inga råvaror och produkter 
som omfattas av denna förordning skulle få 
släppas ut på unionsmarknaden eller 
exporteras om de producerats på mark där 
avskogning eller skogsförstörelse ägt rum 
efter det datumet. Ett sådant datum bör 
möjliggöra en lämplig kontroll och 
övervakning samt motsvara befintliga 
internationella åtaganden, bland annat 
målen för hållbar utveckling och New 
York-deklarationen om skogar, och 
därmed minimera plötsliga störningar i 
leveranskedjorna. Samtidigt undanröjs 
incitament att påskynda verksamhet som 
leder till avskogning och skogsförstörelse 
med tanke på ikraftträdandet av denna 
förordning.

(31) En brytpunkt bör fastställas som 
kan ligga till grund för bedömningen av om 
avskogning eller skogsförstörelse ägt rum 
på den mark som berörs, vilket skulle 
innebära att inga råvaror och produkter 
som omfattas av denna förordning skulle få 
släppas ut på unionsmarknaden eller 
exporteras om de skördats eller 
producerats på mark där avskogning eller 
skogsförstörelse ägt rum efter det datumet. 
Brytpunkten bör möjliggöra en lämplig 
kontroll och övervakning i linje med 
befintliga internationella åtaganden, bland 
annat målen för hållbar utveckling och 
New York-deklarationen om skogar. 
Samtidigt undanröjs incitament att 
påskynda verksamhet som leder till 
avskogning eller skogsförstörelse. För att 
det inte ska uppstå en situation där stora 
mängder av de berörda produkterna och 
råvarorna inte längre kan släppas ut på 
unionsmarknaden och därmed äventyra 
leveranskedjorna, får produkter som har 
tillverkats fortfarande släppas ut på 
marknaden under ett år efter 
ikraftträdandet av denna förordning.

Or. en

Motivering

Eftersom skördetider och lagringsförhållanden inte nödvändigtvis är anpassade till denna 
förordnings ikraftträdande måste vi se till att vi undviker skadligt matsvinn.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att stärka unionens bidrag till 
att stoppa avskogning och skogsförstörelse, 
och för att säkerställa att råvaror och 

(32) För att stärka unionens bidrag till 
att stoppa avskogning och skogsförstörelse, 
och för att säkerställa att råvaror och 
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produkter från leveranskedjor förknippade 
med avskogning och skogsförstörelse inte 
släpps ut på unionsmarknaden, bör 
relevanta råvaror och produkter inte 
släppas ut eller tillhandahållas på 
unionsmarknaden eller exporteras från 
unionsmarknaden om de inte är 
avskogningsfria och har producerats i 
enlighet med relevant lagstiftning i 
produktionslandet. För att bekräfta att detta 
är fallet bör de alltid åtföljas av en 
förklaring om tillbörlig aktsamhet.

produkter från leveranskedjor förknippade 
med avskogning och skogsförstörelse inte 
släpps ut på unionsmarknaden, bör 
relevanta råvaror och produkter inte 
släppas ut eller tillhandahållas på 
unionsmarknaden eller exporteras från 
unionsmarknaden om de inte är 
avskogningsfria och har producerats i 
enlighet med relevant lagstiftning i 
produktionslandet. För att bekräfta att så är 
fallet bör de alltid åtföljas av en förklaring 
om tillbörlig aktsamhet, och 
verksamhetsutövarnas system för tillbörlig 
aktsamhet bör årligen kontrolleras av en 
extern tredjepartsrevisor.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Denna förordning omfattar olika 
råvaror och produkter som omfattas av 
olika rättsliga bestämmelser som funnits 
sedan tidigare. Frågor om ansvar för och 
spårning av livsmedel omfattas av 
unionens livsmedelslagstiftning, men 
trävaruprodukter omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 995/20101a. När 
denna förordning antas kommer 
förordning (EU) nr 995/2010 inte längre 
att gälla. Att tillämpa samma regler och 
definitioner för väsentligt olika 
leveranskedjor stämmer inte överens med 
verkligheten på fältet och kommer att 
göra det svårt för både 
verksamhetsutövare och nationella 
kontrollmyndigheter att genomföra 
förordningen. Vid behov bör 
kommissionen därför utarbeta riktlinjer 
med särskilda regler om krav på tillbörlig 
aktsamhet, spårbarhetsverktyg och 
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ansvarsregler i leveranskedjan för de 
olika råvarorna. Dessa regler bör också i 
största möjliga utsträckning harmoniseras 
med de regler om tillbörlig aktsamhet som 
fastställs i [det kommande direktivet om 
hållbar företagsstyrning].
_______________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 
oktober 2010 om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, 
s. 23).

Or. en

Motivering

Den universallösning som kommissionen valde i sitt förslag kommer att hindra ett smidigt 
genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Verksamhetsutövare bör på ett 
systematiskt sätt vidta lämpliga åtgärder 
för att fastställa huruvida de relevanta 
råvaror och produkter som de avser att 
släppa ut på unionsmarknaden är 
avskogningsfria och lagliga i den mening 
som avses i förordningen. I detta syfte bör 
verksamhetsutövare fastställa och 
genomföra förfaranden för tillbörlig 
aktsamhet. Förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet enligt denna förordning bör 
omfatta följande tre delar: 
informationskrav, riskbedömning och 
riskreducerande åtgärder. De bör utformas 
så att de ger tillgång till information om 
härkomsten och leverantörerna av de 
råvaror och produkter som släpps ut på 

(33) Verksamhetsutövare bör på ett 
systematiskt sätt vidta lämpliga åtgärder 
för att fastställa huruvida de relevanta 
råvaror och produkter som de avser att 
släppa ut på unionsmarknaden är 
avskogningsfria och lagliga i den mening 
som avses i förordningen. I detta syfte bör 
verksamhetsutövare fastställa och 
genomföra förfaranden för tillbörlig 
aktsamhet. Förfarandena för tillbörlig 
aktsamhet enligt denna förordning bör 
omfatta följande tre delar: 
informationskrav, riskbedömning och 
riskreducerande åtgärder. De bör utformas 
så att de ger tillgång till information om 
härkomsten och leverantörerna av de 
råvaror och produkter som släpps ut på 
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unionsmarknaden, inklusive information 
som visar att ingen avskogning eller 
skogsförstörelse ägt rum och att 
laglighetskraven är uppfyllda. Detta kan 
bland annat göras genom att identifiera 
produktionslandet och produktionsområdet, 
inbegripet geolokaliseringskoordinater för 
relevanta markområden. Dessa 
geolokaliseringskoordinater, som är 
beroende av tidsbestämning, 
positionsbestämning och/eller 
jordobservationer, kan utnyttja rymddata 
och tjänster som tillhandahålls inom ramen 
för unionens rymdprogram (Egnos/Galileo 
och Copernicus). Verksamhetsutövare bör 
göra en riskbedömning på grundval av 
denna information. En verksamhetsutövare 
som identifierar en risk bör minska denna 
risk så att den undanröjs helt eller blir 
försumbar. Endast efter att ha slutfört alla 
steg i förfarandet för tillbörlig aktsamhet 
och konstaterat att det inte finns någon 
eller bara en försumbar risk för att den 
berörda råvaran eller produkten inte 
överensstämmer med denna förordning, 
bör verksamhetsutövaren få släppa ut den 
berörda råvaran eller produkten på 
unionsmarknaden eller exportera den.

unionsmarknaden, inklusive information 
som visar att ingen avskogning eller 
skogsförstörelse ägt rum och att 
laglighetskraven är uppfyllda. Detta kan 
bland annat göras genom att identifiera 
produktionslandet och produktionsområdet, 
inbegripet geolokaliseringskoordinater för 
relevanta produktionsområden. Dessa 
geolokaliseringskoordinater, som är 
beroende av tidsbestämning, 
positionsbestämning och/eller 
jordobservationer av relevanta 
produktionsområden, kan utnyttja 
rymddata och tjänster som tillhandahålls 
inom ramen för unionens rymdprogram 
(Egnos/Galileo och Copernicus). 
Verksamhetsutövare bör göra en 
riskbedömning på grundval av denna 
information. En verksamhetsutövare som 
identifierar en risk bör minska denna risk 
så att den undanröjs helt eller blir 
försumbar. Endast efter att ha slutfört alla 
steg i förfarandet för tillbörlig aktsamhet 
och konstaterat att det inte finns någon 
eller bara en försumbar risk för att den 
berörda råvaran eller produkten inte 
överensstämmer med denna förordning, 
bör verksamhetsutövaren få släppa ut den 
berörda råvaran eller produkten på 
unionsmarknaden eller exportera den.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Verksamhetsutövare bör ta formellt 
ansvar för att de råvaror eller produkter 
som de avser att släppa ut på 
unionsmarknaden eller exportera uppfyller 
kraven i denna förordning genom att 
tillhandahålla förklaringar om tillbörlig 
aktsamhet. En mall för sådana förklaringar 

(34) Verksamhetsutövare som för första 
gången släpper ut en berörd råvara eller 
produkt på unionens marknad eller 
exporterar en produkt till ett tredjeland 
bör ta formellt ansvar för att de råvaror 
eller produkter som de avser att släppa ut 
på unionsmarknaden eller exportera 
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bör fastställas i denna förordning. Detta 
förväntas underlätta behöriga myndigheters 
och domstolars tillämpning av denna 
förordning samt öka verksamhetsutövarnas 
efterlevnad.

uppfyller kraven i denna förordning genom 
att tillhandahålla förklaringar om tillbörlig 
aktsamhet. En mall för sådana förklaringar 
bör fastställas i denna förordning. Detta 
förväntas underlätta behöriga myndigheters 
och domstolars tillämpning av denna 
förordning samt öka verksamhetsutövarnas 
efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I syfte att belöna god praxis skulle 
certifiering eller ordningar för verifiering 
av tredje part kunna användas i 
riskbedömningsförfarandet. Dessa får 
emellertid inte ersätta 
verksamhetsutövarens ansvar när det gäller 
tillbörlig aktsamhet.

(35) I syfte att belöna god praxis skulle 
certifiering eller ordningar för verifiering 
av tredje part, exempelvis programmet 
Forest Stewardship Council (FSC) 
Programme for the Endorsement of 
Forest Certification (PEFC) och 
ISO 38200, kunna användas i 
riskbedömningsförfarandet. Dessa får 
emellertid inte ersätta 
verksamhetsutövarens ansvar när det gäller 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Handlare bör ansvara för att samla 
in och bevara sådan information som 
säkerställer insyn i leveranskedjan för de 
relevanta råvaror och produkter de 
tillhandahåller på marknaden. Stora 
handlare som inte är små och medelstora 

(36) Handlare bör ansvara för att samla 
in och bevara sådan information som 
säkerställer insyn i leveranskedjan för de 
relevanta råvaror och produkter de 
tillhandahåller på marknaden. Stora 
handlare som inte är små och medelstora 
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företag har ett betydande inflytande på 
leveranskedjorna och spelar en viktig roll 
för att se till att de är avskogningsfria. De 
bör därför ha samma skyldigheter som 
verksamhetsutövare.

företag har ett betydande inflytande på 
leveranskedjorna och spelar en viktig roll 
genom sitt stöd till verksamhetsutövarnas 
arbete med att säkerställa avskogningsfria 
leveranskedjor. De bör därför ha samma 
skyldigheter som verksamhetsutövare.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Andra EU-lagstiftningsinstrument 
som fastställer krav på tillbörlig aktsamhet 
i värdekedjan i fråga om negativ påverkan 
på mänskliga rättigheter eller miljö bör 
tillämpas i den mån det inte finns några 
särskilda bestämmelser med samma syfte, 
art och verkan i denna förordning som kan 
komma att anpassas mot bakgrund av 
framtida lagändringar. Denna förordning 
bör inte utesluta tillämpningen av andra 
EU-lagstiftningsinstrument som fastställer 
krav på tillbörlig aktsamhet i värdekedjan. 
Om andra EU-lagstiftningsinstrument 
innehåller mer specifika bestämmelser eller 
lägger till krav till bestämmelserna i denna 
förordning, bör sådana bestämmelser 
tillämpas tillsammans med bestämmelserna 
i denna förordning. Om denna förordning 
innehåller mer specifika bestämmelser bör 
de inte tolkas på ett sätt som undergräver 
den effektiva tillämpningen av andra EU-
rättsakter om tillbörlig aktsamhet eller 
uppnåendet av deras allmänna mål.

(38) Andra EU-lagstiftningsinstrument 
som fastställer krav på tillbörlig aktsamhet 
i värdekedjan i fråga om negativ påverkan 
på mänskliga rättigheter eller miljö, såsom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/8521a och [det 
kommande direktivet om tillbörlig 
aktsamhet för företag i fråga om 
hållbarhet]1b, bör tillämpas i den mån det 
inte finns några särskilda bestämmelser 
med samma syfte, art och verkan i denna 
förordning som kan komma att anpassas 
mot bakgrund av framtida lagändringar. 
Denna råvaruspecifika förordning bör inte 
utesluta tillämpningen av andra EU-
lagstiftningsinstrument som fastställer krav 
på tillbörlig aktsamhet i värdekedjan. Om 
andra EU-lagstiftningsinstrument 
innehåller mer specifika bestämmelser eller 
lägger till krav till bestämmelserna i denna 
förordning, bör sådana bestämmelser 
tillämpas tillsammans med bestämmelserna 
i denna förordning. Om denna förordning 
innehåller mer specifika bestämmelser bör 
de inte tolkas på ett sätt som undergräver 
den effektiva tillämpningen av andra EU-
rättsakter om tillbörlig aktsamhet eller 
uppnåendet av deras allmänna mål.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).
1b COM(2022)0071. 

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande och tillämpning av denna 
förordning är avgörande för att uppnå dess 
mål. Därför bör kommissionen inrätta och 
förvalta ett informationssystem för att 
hjälpa verksamhetsutövare och behöriga 
myndigheter att tillhandahålla och få 
tillgång till nödvändig information om 
sådana relevanta råvaror och produkter 
som släpps ut på marknaden. 
Verksamhetsutövare bör föra in 
förklaringarna om tillbörlig aktsamhet i 
informationssystemet. 
Informationssystemet bör vara tillgängligt 
för behöriga myndigheter och 
tullmyndigheter så att de lättare kan 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
förordning. Informationssystemet bör 
också vara tillgängligt för en bredare 
allmänhet, med anonymiserade uppgifter i 
ett öppet och maskinläsbart format i linje 
med unionens politik för öppna data.

(41) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande och tillämpning av denna 
förordning är avgörande för att uppnå dess 
mål. Därför bör kommissionen inrätta och 
förvalta ett informationssystem för att 
hjälpa verksamhetsutövare och behöriga 
myndigheter att tillhandahålla och få 
tillgång till nödvändig information om 
sådana relevanta råvaror och produkter 
som släpps ut på marknaden. 
Verksamhetsutövarna bör föra in 
förklaringarna om tillbörlig aktsamhet i 
informationssystemet, tillsammans med en 
årlig revisionsrapport från en 
tredjepartsrevisor. Informationssystemet 
bör vara tillgängligt för behöriga 
myndigheter och tullmyndigheter så att de 
lättare kan fullgöra sina skyldigheter enligt 
denna förordning. De uppgifter som inte är 
kommersiellt känsliga bör också vara 
tillgängliga för en bredare allmänhet, med 
anonymiserade uppgifter i ett öppet och 
maskinläsbart format i linje med unionens 
politik för öppna data.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) För de relevanta råvaror som förs in 
på eller ut ur unionsmarknaden har de 
behöriga myndigheterna till uppgift att 
kontrollera att de relevanta råvarorna och 
produkterna uppfyller kraven enligt denna 
förordning, medan tullens roll är att se till 
att det i förekommande fall finns en 
hänvisning till förklaringen om tillbörlig 
aktsamhet i tulldeklarationen. När det 
elektroniska gränssnittet för utbyte av 
information mellan tullmyndigheter och 
behöriga myndigheter är infört är det 
tullens uppgift att kontrollera vilken status 
förklaringen om tillbörlig aktsamhet har 
efter den inledande riskanalys som 
behöriga myndigheter genomför i 
informationssystemet och att handla 
därefter (dvs. tillfälligt stoppa eller vägra 
en råvara eller produkt beroende på dess 
status i informationssystemet). Denna 
särskilda organisation av kontroller gör att 
kapitel VII i förordning (EU) 2019/1020 
inte är tillämpligt där denna förordning är 
tillämplig och verkställs.

(42) För de relevanta råvaror som förs in 
på eller ut ur unionsmarknaden har de 
behöriga myndigheterna till uppgift att 
kontrollera, utgående från de förklaringar 
om tillbörlig aktsamhet och de 
revisionsrapporter som 
verksamhetsutövarna lämnat in, att de 
relevanta råvarorna och produkterna 
uppfyller kraven enligt denna förordning, 
medan tullens roll är att se till att det i 
förekommande fall finns en hänvisning till 
förklaringen om tillbörlig aktsamhet i 
tulldeklarationen. När det elektroniska 
gränssnittet för utbyte av information 
mellan tullmyndigheter och behöriga 
myndigheter är infört är det tullens uppgift 
att kontrollera vilken status förklaringen 
om tillbörlig aktsamhet har efter den 
inledande riskanalys som behöriga 
myndigheter genomför i 
informationssystemet och att handla 
därefter (dvs. tillfälligt stoppa eller vägra 
en råvara eller produkt beroende på dess 
status i informationssystemet). Denna 
särskilda organisation av kontroller gör att 
kapitel VII i förordning (EU) 2019/1020 
inte är tillämpligt där denna förordning är 
tillämplig och verkställs.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Risken för att råvaror och produkter 
som inte uppfyller kraven släpps ut på 

(46) Risken för att råvaror och produkter 
som inte uppfyller kraven släpps ut på 



PR\1253336SV.docx 21/78 PE729.953v03-00

SV

unionsmarknaden varierar beroende på 
vilken råvara eller produkt det rör sig om 
samt dess ursprungs- och produktionsland. 
Verksamhetsutövare som köper råvaror 
och produkter från länder eller delar av 
länder där risken är låg att relevanta 
råvaror odlas, avverkas eller tillverkas i 
strid med denna förordning bör omfattas av 
färre skyldigheter, vilket minskar 
efterlevnadskostnaderna och den 
administrativa bördan. Behöriga 
myndigheter bör genomföra en skärpt 
kontroll av råvaror och produkter från 
högriskländer eller delar av sådana 
länder.

unionsmarknaden varierar beroende på 
vilken råvara eller produkt det rör sig om, 
leveranskedjans struktur samt ursprungs- 
eller produktionslandet. 
Verksamhetsutövare som köper råvaror 
och produkter från länder eller regioner 
inom länder där risken är låg att relevanta 
råvaror odlas, avverkas eller tillverkas i 
strid med denna förordning bör omfattas av 
färre skyldigheter, vilket minskar 
efterlevnadskostnaderna och den 
administrativa bördan.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Därför bör kommissionen bedöma 
risken för avskogning och skogsförstörelse 
för ett land eller delar av ett land på 
grundval av en rad kriterier som 
återspeglar både kvantitativa, objektiva och 
internationellt erkända data och 
indikationer på att länderna aktivt 
bekämpar avskogning och 
skogsförstörelse. Denna jämförande 
information bör göra det lättare för 
verksamhetsutövare i unionen att iaktta 
tillbörlig aktsamhet och för behöriga 
myndigheter att övervaka och säkerställa 
efterlevnaden. Samtidigt ger informationen 
producentländerna incitament att öka 
hållbarheten i sina system för 
jordbruksproduktion och se till att de i 
mindre utsträckning leder till avskogning. 
Detta bör bidra till att göra 
leveranskedjorna mer öppna och hållbara. 
I riktmärkningssystemet bör länder 
klassificeras i tre kategorier, nämligen 

(47) Därför bör kommissionen bedöma 
risken för avskogning och skogsförstörelse 
för ett land eller delar av ett land och 
identifiera lågriskländer på grundval av en 
rad kriterier som återspeglar både 
kvantitativa, objektiva och internationellt 
erkända data och indikationer på att 
länderna aktivt bekämpar avskogning och 
skogsförstörelse. Denna jämförande 
information bör göra det lättare för 
verksamhetsutövare i unionen att iaktta 
tillbörlig aktsamhet och för behöriga 
myndigheter att övervaka och säkerställa 
efterlevnaden. Samtidigt ger informationen 
producentländerna incitament att öka 
hållbarheten i sina system för 
jordbruksproduktion och se till att de i 
mindre utsträckning leder till avskogning. 
Detta bör bidra till att göra 
leveranskedjorna mer öppna och hållbara. I 
fråga om relevanta råvaror och produkter 
från länder eller delar av länder med låg 
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låg, normal eller hög risk. För att 
säkerställa tillräcklig insyn och tydlighet 
bör kommissionen offentliggöra de 
uppgifter som ligger till grund för 
riktmärkningen, skälen till den föreslagna 
ändringen av klassificeringen och det 
berörda landets svar. I fråga om relevanta 
råvaror och produkter från länder eller 
delar av länder med låg risk, bör 
verksamhetsutövare få tillämpa ett 
förenklat förfarande för tillbörlig 
aktsamhet. Samtidigt bör behöriga 
myndigheter vara skyldiga att genomföra 
en skärpt kontroll av relevanta råvaror 
och produkter från länder eller delar av 
länder med hög risk. Kommissionen bör 
ges befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder för att fastställa 
vilka länder eller delar av länder som utgör 
en låg eller hög risk för att relevanta 
råvaror och produkter produceras på ett 
sätt som inte är förenligt med denna 
förordning.

risk, bör verksamhetsutövare få tillämpa ett 
förenklat förfarande för tillbörlig 
aktsamhet. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta genomförandeåtgärder 
för att fastställa vilka länder eller delar av 
länder som utgör en låg risk.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) De behöriga myndigheterna bör 
regelbundet genomföra kontroller av 
verksamhetsutövare och handlare för att 
verifiera att de verkligen fullgör de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. De behöriga myndigheterna 
bör dessutom utföra kontroller när de 
förfogar över och baserar sig på relevant 
information, inklusive väl underbyggda 
farhågor som lämnats in av tredje part. För 
en fullgod täckning av de relevanta 
råvarorna och produkterna, 
verksamhetsutövarna och handlarna och 
deras andelar av råvaror och produkter bör 

(48) De behöriga myndigheterna bör 
regelbundet genomföra kontroller av 
verksamhetsutövare och handlare för att 
verifiera att de verkligen fullgör de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. De behöriga myndigheterna 
bör dessutom utföra kontroller när de 
förfogar över och baserar sig på relevant 
information, inklusive väl underbyggda 
farhågor som lämnats in av tredje part. För 
en fullgod täckning av de relevanta 
råvarorna och produkterna, 
verksamhetsutövarna och handlarna och 
deras andelar av råvaror och produkter bör 
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en tvådelad metod användas. Följaktligen 
bör de behöriga myndigheterna vara 
skyldiga att kontrollera, å ena sidan, en viss 
procentandel av verksamhetsutövarna och 
handlarna och, å andra sidan, en viss 
procentandel av de relevanta råvarorna och 
produkterna. Procentandelarna bör vara 
högre för relevanta råvaror och produkter 
från länder eller delar av länder som 
innebär hög risk.

en tvådelad metod användas. Följaktligen 
bör de behöriga myndigheterna vara 
skyldiga att kontrollera, å ena sidan, en viss 
procentandel av verksamhetsutövarna och 
handlarna och, å andra sidan, en viss 
procentandel av de relevanta råvarorna och 
produkterna. Procentandelarna bör vara 
lägre för relevanta råvaror och produkter 
från ursprungsområden och leverantörer 
som innebär låg risk.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) De behöriga myndigheternas 
kontroller av verksamhetsutövare och 
handlare bör omfatta systemen för tillbörlig 
aktsamhet samt huruvida råvarorna och 
produkterna uppfyller kraven i denna 
förordning. Kontrollerna bör utföras på 
grundval av en riskbaserad plan. Planen 
bör innehålla sådana riskkriterier som gör 
det möjligt för de behöriga myndigheterna 
att genomföra en riskanalys av de 
förklaringar om tillbörlig aktsamhet som 
verksamhetsutövare och handlare lämnar 
in. Riskkriterierna bör beakta den risk för 
avskogning som finns i fråga om de 
relevanta råvarorna och produkterna i 
produktionslandet, verksamhetsutövarnas 
och handlarnas tidigare efterlevnad av 
skyldigheterna i denna förordning och all 
annan relevant information som de 
behöriga myndigheterna har tillgång till. 
Riskanalysen av förklaringarna om 
tillbörlig aktsamhet bör göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att identifiera 
de verksamhetsutövare, handlare och 
relevanta råvaror och produkter som bör 
kontrolleras. Analysen bör utföras med 
hjälp av elektronisk databehandlingsteknik 

(49) De behöriga myndigheternas 
kontroller av verksamhetsutövare och 
handlare bör omfatta systemen för tillbörlig 
aktsamhet samt huruvida råvarorna och 
produkterna uppfyller kraven i denna 
förordning. Kontrollerna bör utföras på 
grundval av en riskbaserad plan. Planen 
bör innehålla sådana riskkriterier som gör 
det möjligt för de behöriga myndigheterna 
att genomföra en riskanalys av de 
förklaringar om tillbörlig aktsamhet som 
verksamhetsutövare och handlare lämnar 
in. Riskkriterierna bör beakta den risk för 
avskogning som finns i fråga om de 
relevanta råvarorna och produkterna i 
produktionslandet, verksamhetsutövarnas 
och handlarnas tidigare efterlevnad av 
skyldigheterna i denna förordning och all 
annan relevant information som de 
behöriga myndigheterna har tillgång till. 
Riskanalysen av förklaringarna om 
tillbörlig aktsamhet och den årliga 
revisionsrapporten från 
tredjepartsrevisorn bör göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att identifiera 
de verksamhetsutövare, handlare och 
relevanta råvaror och produkter som bör 
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i det informationssystem där förklaringarna 
om tillbörlig aktsamhet samlas.

kontrolleras. Analysen bör utföras med 
hjälp av elektronisk databehandlingsteknik 
i det informationssystem där förklaringarna 
om tillbörlig aktsamhet samlas. När det är 
nödvändigt och tekniskt möjligt bör de 
behöriga myndigheterna, i nära 
samarbete med myndigheter i 
tredjeländer, också utföra kontroller på 
plats.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Om riskanalysen av förklaringarna 
om tillbörlig aktsamhet anger en hög risk 
för att vissa relevanta råvaror och 
produkter inte uppfyller kraven, bör de 
behöriga myndigheterna omedelbart kunna 
vidta interimistiska åtgärder för att 
förhindra att de släpps ut eller 
tillhandahålls på unionsmarknaden. Om 
sådana relevanta råvaror och produkter förs 
in på eller ut ur unionsmarknaden bör de 
behöriga myndigheterna begära att 
tullmyndigheterna tillfälligt stoppar 
övergången till fri omsättning eller 
exporten, så att de behöriga myndigheterna 
kan utföra de kontroller som krävs. En 
sådan begäran bör meddelas med hjälp av 
gränssnittssystemet mellan tullmyndigheter 
och behöriga myndigheter. Ett tillfälligt 
stopp för utsläppande eller 
tillhandahållande på unionsmarknaden, för 
övergång till fri omsättning eller för export 
bör begränsas till tre arbetsdagar, utom när 
de behöriga myndigheterna behöver mer 
tid för att bedöma om de relevanta 
råvarorna och produkterna uppfyller 
kraven i denna förordning. I sådana fall bör 
de behöriga myndigheterna vidta 
ytterligare interimistiska åtgärder för att 

(50) Om riskanalysen av förklaringarna 
om tillbörlig aktsamhet anger en hög risk 
för att vissa relevanta råvaror och 
produkter inte uppfyller kraven, bör de 
behöriga myndigheterna omedelbart kunna 
vidta interimistiska åtgärder för att 
förhindra att de släpps ut eller 
tillhandahålls på unionsmarknaden. Om 
sådana relevanta råvaror och produkter förs 
in på eller ut ur unionsmarknaden bör de 
behöriga myndigheterna begära att 
tullmyndigheterna tillfälligt stoppar 
övergången till fri omsättning eller 
exporten, så att de behöriga myndigheterna 
kan utföra de kontroller som krävs. En 
sådan begäran bör meddelas med hjälp av 
gränssnittssystemet mellan tullmyndigheter 
och behöriga myndigheter. Ett tillfälligt 
stopp för utsläppande eller 
tillhandahållande på unionsmarknaden, för 
övergång till fri omsättning eller för export 
bör begränsas till fem arbetsdagar, utom 
när de behöriga myndigheterna behöver 
mer tid för att bedöma om de relevanta 
råvarorna och produkterna uppfyller 
kraven i denna förordning. I sådana fall bör 
de behöriga myndigheterna vidta 
ytterligare interimistiska åtgärder för att 
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förlänga det tillfälliga stoppets varaktighet 
eller begära en sådan förlängning hos 
tullmyndigheterna i fråga om sådana 
relevanta råvaror och produkter som förs in 
på eller ut ur unionsmarknaden.

förlänga det tillfälliga stoppets varaktighet 
eller begära en sådan förlängning hos 
tullmyndigheterna i fråga om sådana 
relevanta råvaror och produkter som förs in 
på eller ut ur unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att bekämpa 
avskogning och skogsförstörelse genom att 
minska konsumtionen i unionen, inte kan 
uppnås av medlemsstaterna enskilt och det 
därför, på grund av sin omfattning, bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(60) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att bekämpa 
avskogning och skogsförstörelse genom att 
minska konsumtionen i unionen och 
genom incitament till minskad 
skogsförstörelse i producentländer, inte 
kan uppnås av medlemsstaterna enskilt och 
det därför, på grund av sin omfattning, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Verksamhetsutövare, handlare och 
behöriga myndigheter bör ges en rimlig 
frist för att förbereda sig för att uppfylla 
kraven i denna förordning.

(61) För att undvika störningar i 
leveranskedjan och minska de negativa 
konsekvenserna för tredjeländer, 
handelspartner, och särskilt småbrukare 
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bör verksamhetsutövare, handlare och 
behöriga myndigheter ges en rimlig frist 
för att förbereda sig för att uppfylla kraven 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om utsläppande och tillhandahållande på 
unionsmarknaden samt export från 
unionsmarknaden av nötkreatur, kakao, 
kaffe, oljepalm, soja och trä (relevanta 
råvaror) och produkter som förtecknas i 
bilaga I som innehåller, har utfodrats med 
eller har producerats med användning av 
relevanta råvaror (relevanta produkter), i 
syfte att

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om utsläppande och tillhandahållande på 
unionsmarknaden samt export från 
unionsmarknaden av nötkreatur, kakao, 
kaffe, oljepalm, soja, gummi och trä 
(relevanta råvaror) och produkter som 
förtecknas i bilaga I som innehåller, har 
utfodrats med eller har producerats med 
användning av relevanta råvaror (relevanta 
produkter), i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) bidra till att minska den globala 
avskogningen,

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (ny)



PR\1253336SV.docx 27/78 PE729.953v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte heller 
tillämpas på återvunna material och 
återvinningsprodukter.

Or. en

Motivering

Nödvändigt förtydligande från skäl 28 i lagtexten.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) avskogning: omvandling av skog 
till jordbruksmark, oberoende av om 
omvandlingen är orsakad av människan 
eller inte.

(1) avskogning: av människan orsakad 
omvandling av naturligt växande skogar 
eller annan trädbevuxen mark till 
jordbruksmark eller till trädplantager.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) naturligt växande skog: skog som 
merendels består av träd som tillkommit 
genom naturlig förökning. 

Or. en

Motivering

FAO:s definition http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) annan skogsmark: ett markområde 
som inte klassificerats som skog och som 
omfattar mer än 0,5 hektar med träd som 
är högre än fem meter och ett krontak 
som täcker mellan 5 och 10 % av ytan, 
eller med träd som kan uppnå dessa 
värden på platsen, eller med ett 
kombinerat täcke av snår, buskar och 
träd, utom mark som övervägande 
används i jordbruk eller som stadsmark.

Or. en

Motivering

FAO:s definition som skulle omfatta skogar med mosaikekosystem och tropiska skogsmarker 
och savanner.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) jordbruksmark: mark som 
används för ett eller flera av följande 
ändamål: odling av tillfälliga eller årliga 
grödor som har en odlingscykel på högst 
ett år, odling av permanenta eller 
fleråriga grödor som har en odlingscykel 
på mer än ett år, inklusive trädgrödor, 
odling av permanenta eller tillfälliga 
ängar eller betesmarker, eller tillfällig 
träda.

Or. en
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Motivering

Förtydligande av definitionen av avskogning enligt FAO:s definition av jordbruksmark.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) skogsförstörelse: avverkning som 
inte är hållbar och medför att 
skogsekosystemens biologiska eller 
ekonomiska produktivitet och komplexitet 
avtar eller går förlorad, vilket på lång sikt 
leder till en minskning av de tillgångar som 
skogen levererar, exempelvis trä, biologisk 
mångfald och andra produkter och tjänster.

(6) skogsförstörelse: avverkning som 
inte är hållbar och medför att 
skogsekosystemens biologiska eller 
ekonomiska produktivitet och komplexitet 
oåterkalleligen avtar eller går förlorad, 
vilket på lång sikt leder till en minskning 
av de tillgångar som skogen levererar, 
exempelvis trä, biologisk mångfald och 
andra produkter och tjänster, och, såvida 
skogsområdet efter skörden inte föryngras 
, vare sig genom plantering eller på 
naturlig väg, till att skogsmarken totalt 
sett minskar.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) hållbar avverkning: avverkning 
som utförs på ett sätt som bevarar 
markens beskaffenhet och den biologiska 
mångfalden så att skadeverkningarna 
minimeras, vilket innebär att stubbar och 
rötter inte avlägsnas, primärskog inte 
förstörs eller omvandlas till skogsplantage 
och att ingen avverkning sker på känslig 
mark; stora kalavverkningar minimeras 
och det säkerställs lokalt lämpliga 
tröskelvärden för extraktion av död ved 
och krav på användning av 

utgår
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avverkningssystem som minimerar 
påverkan på jordmånskvaliteten, inklusive 
packning, och på biologisk mångfald och 
livsmiljöer.

Or. en

Motivering

FAO konstaterar att en globalt överenskommen definition av hållbart skogsbruk är opraktisk 
på grund av den stora mångfalden av skogstyper, förhållanden och socioekonomiska 
sammanhang världen över.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) verksamhetsutövare: varje fysisk 
eller juridisk person som i samband med 
kommersiell verksamhet släpper ut 
relevanta råvaror och produkter på 
unionsmarknaden eller exporterar dem från 
unionsmarknaden.

(12) verksamhetsutövare: varje fysisk 
eller juridisk person som i samband med 
kommersiell verksamhet släpper ut 
relevanta råvaror och produkter för första 
gången på unionsmarknaden eller 
exporterar dem från unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) produkter som inte uppfyller 
kraven: relevanta råvaror och produkter 
som inte producerats på ett 
avskogningsfritt sätt och/eller inte 
producerats i enlighet med relevant 
lagstiftning i produktionslandet.

(18) produkter som inte uppfyller 
kraven: relevanta råvaror och produkter 
som inte producerats på ett 
avskogningsfritt sätt eller inte producerats i 
enlighet med relevant lagstiftning i 
produktionslandet eller i enlighet med 
internationell rätt om och internationella 
normer för ursprungsbefolkningars 
rättigheter och lokalsamhällens 
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markbesittningsrätt eller för vilka det inte 
utfärdats någon förklaring om tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 3 bör det också klargöras i definitionen att alla tre kriterierna måste 
vara uppfyllda för att en produkt ska få släppas ut på marknaden.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) markområde: ett stycke mark inom 
en enda fastighet, enligt lagstiftningen i 
produktionslandet, där förhållandena är 
tillräckligt homogena för att en 
övergripande bedömning ska kunna göras 
av den risk för avskogning och 
skogsförstörelse som är förknippad med 
de råvaror som produceras där.

(19) produktionsområde: ett 
markområde som avgränsas av 
spårbarhets- och övervakningsskäl, 
inbegripet ett stycke mark, ett 
jordbruksföretag, en plantage, ett 
kooperativ eller en by.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) väl underbyggda farhågor: 
välgrundat påstående som grundar sig på 
objektiv och verifierbar information om en 
sådan bristande efterlevnad av denna 
förordning som kan kräva att behöriga 
myndigheter ingriper.

(21) väl underbyggda farhågor: 
välgrundat påstående som grundar sig på 
objektiv och verifierbar information om en 
sådan bristande efterlevnad av denna 
förordning som kan kräva att antingen 
behöriga myndigheter eller 
verksamhetsutövaren eller handlaren 
ingriper, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 1367/2006.

__________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De har producerats i enlighet med 
relevant lagstiftning i produktionslandet. 
and

(b) De har producerats i enlighet såväl 
med relevant lagstiftning i 
produktionslandet som med internationell 
rätt om och internationella normer för 
ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens rättigheter, bland annat 
hävdvunnen markbesittningsrätt och 
rätten till fritt, på förhand inhämtat och 
välinformerat samtycke.

Or. en

Motivering

Här tas med en hänvisning till FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter, FN:s 
förklaring om rättigheter för bönder och andra människor som arbetar på landsbygden, 
Internationella arbetsorganisationens konvention från 169, OECD:s riktlinje om mänskliga 
rättigheter och företag.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1



PR\1253336SV.docx 33/78 PE729.953v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövare ska visa 
tillbörlig aktsamhet innan de släpper ut 
relevanta råvaror och produkter på, eller 
exporterar dem från, unionsmarknaden för 
att säkerställa att de uppfyller kraven i 
artikel 3 a och b. I detta syfte ska de 
tillämpa de förfaranden och åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet som anges i artikel 8.

1. Verksamhetsutövare ska visa 
tillbörlig aktsamhet innan de släpper ut 
relevanta råvaror och produkter på 
unionsmarknaden för första gången, eller 
exporterar dem från unionsmarknaden för 
att säkerställa att de uppfyller kraven i 
artikel 3 a och b. I detta syfte ska de 
tillämpa de förfaranden och åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet som anges i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom att göra förklaringen om 
tillbörlig aktsamhet tillgänglig tar 
verksamhetsutövaren ansvar för att de 
relevanta råvarorna eller produkterna 
uppfyller kraven i denna förordning. 
Verksamhetsutövaren ska bevara 
dokumentation om förklaringar om 
tillbörlig aktsamhet i fem år från det att 
förklaringarna gjorts tillgängliga via det 
informationssystem som avses i artikel 31.

3. Verksamhetsutövaren som för 
första gånger släppt ut en produkt på 
unionsmarknaden tar ansvar för att de 
relevanta råvarorna eller produkterna 
uppfyller kraven i denna förordning. 
Verksamhetsutövaren ska bevara 
dokumentation om sitt årliga förfarande 
för tillbörlig aktsamhet i fem år från och 
med den dag då förklaringarna gjorts 
tillgängliga via det informationssystem 
som avses i artikel 31 och delge 
förklaringarna om tillbörlig aktsamhet till 
efterföljande verksamhetsutövare och 
handlare i leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Verksamhetsutövare ska varje år 
offentligt rapportera om sitt system för 
tillbörlig aktsamhet, inklusive om de 
åtgärder de vidtagit för att fullgöra sina 
skyldigheter. Verksamhetsutövare som är 
små och medelstora företag är 
undantagna från detta krav.

Or. en

Motivering

Förtydligande från skäl 37 och omnämnande av tillämpligt undantag för operatörer.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Verksamhetsutövare ska erbjuda de 
behöriga myndigheterna allt bistånd som 
krävs för att underlätta genomförandet av 
de kontroller som avses i artikel 15, 
framför allt tillträde till lokaler och 
uppvisande av handlingar eller register.

7. Systemet för tillbörlig aktsamhet 
hos verksamhetsutövare som släpper ut 
produkter för första gången på 
unionsmarknaden eller exporterar dem 
ska årligen kontrolleras vid en 
tredjepartsrevision. Verksamhetsutövarna 
ska delge de behöriga myndigheterna 
dessa tredjepartsrevisioner. 
Verksamhetsutövare ska också erbjuda de 
behöriga myndigheterna allt bistånd som 
krävs för att underlätta genomförandet av 
de kontroller som avses i artikel 15, också i 
form av tillträde till lokaler och uppvisande 
av handlingar eller register.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Handlares skyldigheter och undantag för 

små och medelstora företag
1. Handlare som inte är små och 
medelstora företag och som släpper ut en 
berörd råvara eller produkt för första 
gången på unionsmarknaden eller 
exporterar en råvara eller produkt ska 
anses vara verksamhetsutövare och 
omfattas av de skyldigheter och 
bestämmelser som anges i artiklarna 3, 4, 
5, 8–12, 14.9, 15 och 20 i denna 
förordning när det gäller de relevanta 
råvaror och produkter som de 
tillhandahåller på unionsmarknaden.
2. Handlare som är små eller 
medelstora företag ska samla in och 
bevara följande information om de 
relevanta råvaror och produkter som de 
avser att tillhandahålla på marknaden:
Namn, registrerat handelsnamn eller 
registrerat varumärke, postadress, e-
postadress och, i förekommande fall, en 
webbadress för de verksamhetsutövare 
eller handlare som har levererat de 
relevanta råvarorna och produkterna till 
dem eller till vilka de har levererat de 
relevanta råvarorna och produkterna.
3. Handlare som är små och 
medelstora företag ska bevara den 
information som avses i denna artikel i 
minst fem år och ska på begäran lämna 
informationen till de behöriga 
myndigheterna.
4. Handlare som är små och 
medelstora företag som har fått ny 
information, inbegripet väl underbyggda 
farhågor, om att en relevant råvara eller 
produkt som de redan har tillhandahållit 
på marknaden inte uppfyller kraven i 
denna förordning ska omedelbart 
informera de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de tillhandahållit den 
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relevanta råvaran eller produkten på 
marknaden.
5. Handlare, oavsett om de är små 
och medelstora företag eller inte, ska 
erbjuda de behöriga myndigheterna allt 
bistånd som krävs för att underlätta 
genomförandet av de kontroller som avses 
i artikel 16, också i form av tillträde till 
lokaler och uppvisande av handlingar 
eller register.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Handlares skyldigheter

1. Handlare som är små eller 
medelstora företag får endast 
tillhandahålla relevanta råvaror och 
produkter på marknaden om de har den 
information som krävs enligt punkt 2.
2. Handlare som är små eller 
medelstora företag ska samla in och 
bevara följande information om de 
relevanta råvaror och produkter som de 
avser att tillhandahålla på marknaden:
(a) Namn, registrerat handelsnamn 
eller registrerat varumärke, postadress, e-
postadress och, i förekommande fall, en 
webbadress för de verksamhetsutövare 
eller handlare som har levererat de 
relevanta råvarorna och produkterna till 
dem.
(b) Namn, registrerat handelsnamn 
eller registrerat varumärke, postadress, e-
postadress och, i förekommande fall, en 
webbadress för de handlare som de har 
levererat de relevanta råvarorna och 
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produkterna till.
3. Handlare som är små och 
medelstora företag ska bevara den 
information som avses i denna artikel i 
minst fem år och ska på begäran lämna 
informationen till de behöriga 
myndigheterna.
4. Handlare som är små och 
medelstora företag som har fått ny 
information, inbegripet väl underbyggda 
farhågor, om att en relevant råvara eller 
produkt som de redan har tillhandahållit 
på marknaden inte uppfyller kraven i 
denna förordning ska omedelbart 
informera de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de tillhandahållit den 
relevanta råvaran eller produkten på 
marknaden.
5. Handlare som inte är små och 
medelstora företag ska anses vara 
verksamhetsutövare och omfattas av de 
skyldigheter och bestämmelser som anges 
i artiklarna 3, 4, 5, 8–12, 14.9, 15 och 20 i 
denna förordning när det gäller de 
relevanta råvaror och produkter som de 
tillhandahåller på unionsmarknaden.
6. Handlare ska erbjuda de behöriga 
myndigheterna allt bistånd som krävs för 
att underlätta genomförandet av de 
kontroller som avses i artikel 16, framför 
allt tillträde till lokaler och uppvisande av 
handlingar eller register.

Or. en

Motivering

Strykning på grund av omorganisering av artiklarna 4–6.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ingen tillverkare eller 
importör är etablerad i unionen ska e-
marknadsplatser uppfylla de skyldigheter 
som anges i artikel 10 för produkter för 
vilka de underlättar försäljningen.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan de relevanta råvarorna och 
produkterna släpps ut på marknaden, eller 
innan de exporteras, ska 
verksamhetsutövare visa tillbörlig 
aktsamhet i fråga om samtliga de relevanta 
råvaror och produkter som levererats av 
varje leverantör.

1. Innan de relevanta råvarorna och 
produkterna för första gången släpps ut på 
marknaden, eller innan de exporteras, ska 
verksamhetsutövare visa tillbörlig 
aktsamhet i fråga om samtliga de relevanta 
råvaror och produkter som levererats av 
varje leverantör.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast ... [datum: 12 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande] 
ska kommissionen anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 33 för att komplettera 
denna förordning med dels 
råvaruspecifika riktlinjer för att klargöra 
verksamhetsutövarnas skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet, dels 
spårbarhetsregler som är skräddarsydda 
för respektive leveranskedja. 
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Kommissionen ska beakta begreppet 
kontrollpunktföretag som beskrivs i 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
för ansvarsfullt företagande samt andra 
krav på tillbörlig aktsamhet som följer av 
unionsrätten, särskilt [det kommande 
direktivet om tillbörlig aktsamhet vid 
hållbar företagsstyrning].

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 8, punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För produkter som har bearbetats i 
unionen och som innehåller ingredienser 
som redan har genomgått tillbörlig 
aktsamhet i enlighet med artikel 4.1 ska 
det inte krävas något ytterligare 
förfarande för tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Undvikande av dubbla krav på tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Produktionsland. (c) Produktionsland och 
produktionsregion.

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Geolokaliseringskoordinater, 
latitud och longitud för alla markområden 
där de relevanta råvarorna och produkterna 
producerades, samt produktionsdatum 
eller produktionstidsrymd.

(d) Koordinater för 
produktionsområdet, insamlade genom 
geolokalisering, även för ett markområde, 
ett jordbruksföretag, en plantage, ett 
kooperativ eller en by, där de relevanta 
råvarorna och produkterna har producerats, 
samt produktionstidsrymd eller 
skördesäsong för produktionen.

Or. en

Motivering

Det kanske inte är möjligt att spåra varje enskild kakaoböna, t.ex. till ett visst småbruk, utan 
snarare till det produktionsområde från vilket ett kooperativ hämtar sina råvaror. Att tillåta 
övervakning av ett visst produktionsområde i stället för varje enskilt markområde kommer att 
göra det lättare att genomföra förordningen och minimera risken för att småbrukare utesluts 
från leveranskedjan.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Tillräcklig och verifierbar 
information om att produktionen har skett i 
enlighet med relevant lagstiftning i 
produktionslandet, inbegripet 
överenskommelser som ger rätt att 
använda respektive område för 
produktion av den relevanta råvaran.

(h) Tillräcklig och verifierbar 
information om att produktionen har skett i 
enlighet dels med relevant lagstiftning i 
produktionslandet, dels med internationell 
rätt och internationella normer, inbegripet 
ursprungsbefolkningars 
markbesittningsrätt och rätten till fritt, på 
förhand inhämtat samtycke.

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta delegerade 
akter enligt artikel 33 för att komplettera 
punkt 1 med sådan information som kan 
vara nödvändig för att säkerställa att 
systemet för tillbörlig aktsamhet är 
ändamålsenligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövare ska kontrollera 
och analysera den information som samlats 
in enligt artikel 9 och all annan relevant 
dokumentation och på grundval av denna 
göra en riskbedömning för att fastställa om 
det finns en risk för att de relevanta 
råvaror och produkter som är avsedda att 
släppas ut på eller exporteras från 
unionsmarknaden inte uppfyller kraven i 
denna förordning. Om verksamhetsutövare 
inte kan visa att risken för bristande 
efterlevnad är försumbar får de inte släppa 
ut den relevanta råvaran eller produkten på 
unionsmarknaden eller exportera den.

1. Verksamhetsutövare som avser att 
släppa ut de relevanta råvarorna och 
produkterna för första gången på 
unionsmarknaden eller att exportera dem 
från unionsmarknaden ska kontrollera 
och analysera den information som samlats 
in enligt artikel 9 och all annan relevant 
dokumentation och på grundval av denna 
göra en riskbedömning för att fastställa om 
det finns en risk för att de relevanta 
råvarorna och produkterna inte uppfyller 
kraven i denna förordning. Om 
verksamhetsutövare inte kan visa att risken 
för bristande efterlevnad är försumbar får 
de inte släppa ut den relevanta råvaran eller 
produkten på unionsmarknaden eller 
exportera den.

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tilldelningen av risk till det 
berörda landet eller delar därav enligt 
artikel 27.

utgår

Or. en

Motivering

I linje med anpassningarna till artikel 27.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Farhågor gällande produktions- och 
ursprungslandet på grund av exempelvis 
korruptionsnivån, den allmänna 
förekomsten av dokumentations- och 
uppgiftsförfalskning, bristande 
brottsbekämpning, väpnad konflikt eller 
förekomst av sanktioner som införts av 
FN:s säkerhetsråd eller Europeiska 
unionens råd.

(e) Farhågor gällande produktions- och 
ursprungslandet på grund av exempelvis 
korruptionsnivån, den allmänna 
förekomsten av dokumentations- och 
uppgiftsförfalskning, kränkningar av 
markbesittningsrätten och 
ursprungsbefolkningars och 
lokalsamhällens rättigheter, eller brister i 
förverkligande av dessa rättigheter, 
väpnad konflikt eller förekomst av 
sanktioner som införts av FN:s 
säkerhetsråd eller Europeiska unionens råd.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Den relevanta leveranskedjans 
komplexitet, särskilt svårigheter att koppla 
råvaror och/eller produkter till det 
markområde där de producerats.

(f) Den relevanta leveranskedjans 
komplexitet, särskilt svårigheter att koppla 
råvaror och/eller produkter till det 
markområde där de producerats, eller 
nationella bestämmelser om uppgiftsskydd 
som förbjuder överföringen av sådana 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Article 10 – paragraph 2 – point j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Kompletterande information om 
efterlevnaden av denna förordning. Det kan 
röra sig om information från 
certifieringssystem eller andra system som 
kontrollerats av tredje part, inbegripet 
frivilliga system som erkänts av 
kommissionen enligt artikel 30.5 i direktiv 
(EU) 2018/200149, förutsatt att 
informationen uppfyller kraven i artikel 9.

(j) Kompletterande information om 
efterlevnaden av denna förordning, varvid 
det kan röra sig om information om 
befintliga normer i branschen och 
certifieringssystem hos tredje part, 
inbegripet frivilliga system som erkänts av 
kommissionen enligt artikel 30.5 i direktiv 
(EU) 2018/200149.

__________________ __________________
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att säkerställa att producenter, 
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särskilt småbrukare, inte går miste om en 
avgörande inkomstkälla får 
verksamhetsutövarna endast som en sista 
utväg säga upp leverantörer efter att 
upprepade försök till riskreducerande 
åtgärder enligt artiklarna 10 och 28 
misslyckats. 

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen får anta delegerade 
akter enligt artikel 33 för att komplettera 
punkterna 2, 4 och 6 med avseende på 
relevant information att ta fram, 
riskbedömningskriterier och 
riskreducerande åtgärder som kan behöva 
komplettera dem som anges i denna artikel 
för att säkerställa att systemet för tillbörlig 
aktsamhet är ändamålsenligt.

8. Kommissionen får anta delegerade 
akter enligt artikel 33 för att komplettera 
punkterna 2, 4 och 6 med avseende på 
relevant information att ta fram, 
riskbedömningskriterier och 
riskreducerande åtgärder, som också kan 
innefatta minimikriterier baserade på 
bästa praxis för användning av privat 
certifiering eller system som kontrollerats 
av tredje part och som kan behövas för 
komplettering av dem som anges i denna 
artikel för att säkerställa att systemet för 
tillbörlig aktsamhet är ändamålsenligt.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat föreskrivs i andra 
EU-lagstiftningsinstrument som fastställer 
krav på tillbörlig aktsamhet i fråga om 
värdekedjans hållbarhet, ska 
verksamhetsutövare som inte är små och 

2. Om inte annat föreskrivs i andra 
EU-lagstiftningsinstrument som fastställer 
krav på tillbörlig aktsamhet i fråga om 
värdekedjans hållbarhet, ska 
verksamhetsutövare som inte är små och 
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medelstora företag varje år offentligt 
rapportera om sitt system för tillbörlig 
aktsamhet och om de åtgärder de vidtagit 
för att fullgöra sina skyldigheter enligt 
artikel 8 med så bred spridning som 
möjligt, bland annat via internet. 
Verksamhetsutövare som även omfattas av 
andra EU-lagstiftningsinstrument med krav 
på tillbörlig aktsamhet i värdekedjan kan 
uppfylla sina rapporteringsskyldigheter 
enligt denna punkt genom att inkludera den 
information som krävs i sin rapportering 
enligt de andra EU-rättsakterna.

medelstora företag varje år offentligt 
rapportera med så bred spridning som 
möjligt, bland annat via internet, dels om 
sitt system för tillbörlig aktsamhet och om 
de åtgärder de vidtagit för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt artiklarna 8, 9 och 10, 
dels om vilka åtgärder de vidtagit, genom 
investeringar och kapacitetsuppbyggnad, 
till stöd för sina leverantörers, särskilt 
småbrukares, efterlevnad. 
Verksamhetsutövare som även omfattas av 
andra EU-lagstiftningsinstrument med krav 
på tillbörlig aktsamhet i värdekedjan kan 
uppfylla sina rapporteringsskyldigheter 
enligt denna punkt genom att inkludera den 
information som krävs i sin rapportering 
enligt de andra EU-rättsakterna.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövare som släpper ut 
relevanta råvaror eller produkter på, eller 
exporterar dem från, unionsmarknaden 
behöver inte fullgöra de skyldigheter som 
anges i artikel 10 om de kan förvissa sig 
om att alla relevanta råvaror och produkter 
har producerats i länder eller delar av 
länder där risken bedömts vara låg enligt 
artikel 27.

1. Verksamhetsutövare som för första 
gången släpper ut relevanta råvaror eller 
produkter på, eller exporterar dem från, 
unionsmarknaden behöver inte fullgöra de 
skyldigheter som anges i artikel 10 om de 
kan förvissa sig om att alla relevanta 
råvaror och produkter har producerats i 
länder eller delar av länder där risken 
bedömts vara låg enligt artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att utföra de kontroller som 
avses i punkt 1 ska de behöriga 
myndigheterna upprätta en plan som 
bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt. 
Planen ska åtminstone innehålla 
riskkriterier för den riskanalys som avses i 
punkt 4 och därigenom ge underlag för 
besluten om kontroller. Vid fastställandet 
och översynen av riskkriterierna ska de 
behöriga myndigheterna särskilt beakta 
tilldelningen av risk till länder eller delar 
av länder enligt artikel 27, en 
verksamhetsutövares eller handlares 
tidigare efterlevnad av denna förordning 
och all annan relevant information. På 
grundval av resultaten av kontrollerna och 
erfarenheterna från genomförandet av 
planerna ska de behöriga myndigheterna 
regelbundet se över dessa planer och 
riskkriterier i syfte att förbättra deras 
ändamålsenlighet. Vid översynen av 
planerna ska de behöriga myndigheterna 
fastställa en lägre kontrollfrekvens för de 
verksamhetsutövare och handlare som 
konsekvent har uppfyllt samtliga krav i 
denna förordning.

3. För att utföra de kontroller som 
avses i punkt 1 ska de behöriga 
myndigheterna upprätta en plan som 
bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt. 
Planen ska åtminstone innehålla 
riskkriterier för den riskanalys som avses i 
punkt 4 och därigenom ge underlag för 
besluten om kontroller. Vid fastställandet 
och översynen av riskkriterierna ska de 
behöriga myndigheterna beakta en 
verksamhetsutövares eller handlares 
tidigare efterlevnad av denna förordning 
och all annan relevant information. På 
grundval av resultaten av kontrollerna och 
erfarenheterna från genomförandet av 
planerna ska de behöriga myndigheterna 
regelbundet se över dessa planer och 
riskkriterier i syfte att förbättra deras 
ändamålsenlighet. Vid översynen av 
planerna ska de behöriga myndigheterna 
fastställa en lägre kontrollfrekvens för de 
verksamhetsutövare och handlare som 
konsekvent har uppfyllt samtliga krav i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De tillfälliga stopp som avses i 
punkt 6 ska upphöra inom tre arbetsdagar, 
såvida inte de behöriga myndigheterna på 
grundval av resultaten av de kontroller som 
utförts under den perioden konstaterar att 
de behöver ytterligare tid för att fastställa 
om de relevanta råvarorna och produkterna 
uppfyller kraven i denna förordning. I 

7. De tillfälliga stopp som avses i 
punkt 6 ska upphöra inom fem arbetsdagar, 
såvida inte de behöriga myndigheterna på 
grundval av resultaten av de kontroller som 
utförts under den perioden konstaterar att 
de behöver ytterligare tid för att fastställa 
om de relevanta råvarorna och produkterna 
uppfyller kraven i denna förordning. I 
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sådana fall ska de behöriga myndigheterna 
förlänga perioden för det tillfälliga stoppet 
genom ytterligare interimistiska åtgärder 
enligt artikel 21 eller, när det gäller 
relevanta råvaror eller produkter som förs 
in på eller ut ur unionsmarknaden, genom 
att anmäla till tullmyndigheterna att det 
tillfälliga stoppet enligt artikel 24.6 
behöver bibehållas.

sådana fall ska de behöriga myndigheterna 
förlänga perioden för det tillfälliga stoppet 
genom ytterligare interimistiska åtgärder 
enligt artikel 21 eller, när det gäller 
relevanta råvaror eller produkter som förs 
in på eller ut ur unionsmarknaden, genom 
att anmäla till tullmyndigheterna att det 
tillfälliga stoppet enligt artikel 24.6 
behöver bibehållas.

Or. en

Motivering

Även en första kontroll kommer att ta längre tid än tre arbetsdagar, eftersom myndigheterna 
måste begära relevant information från berörda aktörer och handlare och begära respons 
från myndigheterna i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Varje medlemsstat ska se till att de 
årliga kontroller som genomförs av dess 
behöriga myndigheter omfattar minst 5 % 
av de verksamhetsutövare som släpper ut, 
tillhandahåller eller exporterar var och en 
av de relevanta råvarorna på marknaden i 
unionen samt 5 % av kvantiteten av var 
och en av de relevanta råvaror som släpps 
ut eller tillhandahålls på eller exporteras 
från dess marknad.

9. Varje medlemsstat ska se till att de 
årliga kontroller som genomförs av dess 
behöriga myndigheter omfattar minst 15 % 
av de verksamhetsutövare som släpper ut, 
tillhandahåller eller exporterar var och en 
av de relevanta råvarorna på marknaden i 
unionen samt 15 % av kvantiteten av var 
och en av de relevanta råvaror som släpps 
ut eller tillhandahålls på eller exporteras 
från dess marknad. För råvaror eller 
produkter från länder som i enlighet med 
artikel 27 klassificeras som lågriskländer, 
eller från regioner i dessa länder, får en 
medlemsstat minska de årliga 
kontrollerna till 5 %.

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. När det gäller relevanta råvaror 
och produkter som produceras i ett land 
eller delar av ett land som är ett 
högriskland enligt artikel 27, eller om det 
finns en risk för att relevanta råvaror eller 
produkter som produceras i sådana länder 
eller delar av länder förs in i den 
relevanta leveranskedjan, ska den 
behöriga myndigheten utföra en skärpt 
kontroll enligt artikel 20.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroll av verksamhetsutövare Kontroller av verksamhetsutövare och 
handlare som inte är små och medelstora 
företag

Or. en

Motivering

Förtydligande till följd av artikel 6.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Granskning av systemet för 
tillbörlig aktsamhet, inklusive 

(a) Granskning av systemet för 
tillbörlig aktsamhet, inklusive 
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riskbedömning och riskreducerande 
förfaranden.

tredjepartsgranskning av riskbedömning 
och riskreducerande förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller av handlare Kontroller av handlare som inte är små 
och medelstora företag

Or. en

Motivering

Förtydligande till följd av artikel 4-6.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa att denna 
förordning följs ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra, 
med myndigheter i andra medlemsstater, 
med kommissionen och vid behov med 
administrativa myndigheter i tredjeländer.

1. För att säkerställa att denna 
förordning följs ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta med varandra, 
med tullmyndigheter och 
genomförandemyndigheter i andra 
medlemsstater, med kommissionen, med 
icke-statliga organisationer och 
verksamhetsutövare och vid behov med 
administrativa myndigheter i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska 
utbyta sådan information som krävs för att 
verkställa denna förordning. Detta ska 
omfatta tillgång till och utbyte av uppgifter 
om verksamhetsutövare och handlare, 
bland annat förklaringar om tillbörlig 
aktsamhet, med andra medlemsstaters 
behöriga myndigheter i syfte att underlätta 
verkställandet av denna förordning.

3. De behöriga myndigheterna ska 
utbyta sådan information som krävs för att 
verkställa denna förordning. Detta ska 
omfatta tillgång till och utbyte av uppgifter 
om verksamhetsutövare och handlare, 
bland annat förklaringar om tillbörlig 
aktsamhet, med andra medlemsstaters 
behöriga myndigheter i syfte att underlätta 
verkställandet av denna förordning. De 
behöriga myndigheterna ska strikt följa 
unionens och medlemsstaternas 
bestämmelser om dataskydd när de 
utbyter information.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater och 
kommissionen om de upptäcker 
överträdelser av denna förordning och 
allvarliga brister som kan påverka mer än 
en medlemsstat. De behöriga 
myndigheterna ska särskilt informera de 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater om de upptäcker en relevant 
råvara eller produkt på marknaden som inte 
uppfyller kraven i denna förordning, så att 
råvaran eller produkten kan dras tillbaka 
eller återkallas från försäljning i alla 
medlemsstater.

4. De behöriga myndigheterna ska 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater, 
kommissionen samt de berörda 
verksamhetsutövarna och handlarna, om 
de upptäcker överträdelser av denna 
förordning och allvarliga brister som kan 
påverka mer än en medlemsstat. De 
behöriga myndigheterna ska särskilt 
informera de behöriga myndigheterna i 
andra medlemsstater om de upptäcker en 
relevant råvara eller produkt på marknaden 
som inte uppfyller kraven i denna 
förordning, så att råvaran eller produkten 
kan dras tillbaka eller återkallas från 
försäljning i alla medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 
april varje år för allmänheten och 
kommissionen tillgängliggöra information 
om tillämpningen av denna förordning 
under det föregående kalenderåret. Denna 
information ska omfatta kontrollplanerna, 
antalet verksamhetsutövare och handlare 
som kontrollerats, innehållet i och 
resultaten av dessa kontroller, volymen av 
relevanta råvaror och produkter som 
kontrollerats i förhållande till den totala 
mängden relevanta råvaror och produkter 
som släppts ut på marknaden, deras 
ursprungs- och produktionsländer samt de 
åtgärder som vidtagits vid bristande 
efterlevnad och de kostnader för 
kontrollerna som ersatts.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 
april varje år för allmänheten och 
kommissionen tillgängliggöra information 
om tillämpningen av denna förordning 
under det föregående kalenderåret. Denna 
information ska omfatta kontrollplanerna, 
antalet verksamhetsutövare och handlare 
som kontrollerats, innehållet i och 
resultaten av dessa kontroller, volymen av 
relevanta råvaror och produkter som 
kontrollerats i förhållande till den totala 
mängden relevanta råvaror och produkter 
som släppts ut på marknaden, deras 
ursprungs- och produktionsländer samt de 
åtgärder som vidtagits vid bristande 
efterlevnad och de kostnader för 
kontrollerna som ersatts. Vid 
offentliggörandet ska relevant 
dataskyddslagstiftning i unionen och i 
tredjeländer följas.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Skärpt kontroll

När relevanta råvaror eller produkter har 
producerats i ett land eller en del av ett 
land som utgör ett högriskland enligt 
artikel 27, eller om det finns risk för att 
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relevanta råvaror eller produkter som 
producerats i ett sådant land eller en del 
av ett sådant land förs in i den relevanta 
leveranskedjan, ska varje medlemsstat se 
till att de årliga kontroller som genomförs 
av deras behöriga myndigheter omfattar 
minst 15 % av de verksamhetsutövare som 
släpper ut eller tillhandahåller på eller 
exporterar från unionsmarknaden var 
och en av de relevanta råvarorna på deras 
marknad samt 15 % av kvantiteten av var 
och en av de relevanta råvaror som släpps 
ut eller tillhandahålls på eller exporteras 
från deras marknad från högriskländer 
eller delar av sådana länder.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Åtgärder för att förstöra den 
relevanta råvaran eller produkten eller 
donera den till välgörenhetsändamål eller 
andra ändamål av allmänintresse.

(d) Åtgärder för att donera den 
relevanta råvaran eller produkten till 
välgörenhetsändamål eller andra ändamål 
av allmänintresse.

Or. en

Motivering

Att förstöra en produkt skulle inte vara i linje med EU:s strategi för hållbarhet eller dess mål 
för den cirkulära ekonomin.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid upprepade överträdelser ska 
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myndigheterna också verkställa 
tillgängliga straffrättsliga påföljder och 
offentliggöra namnen på de 
verksamhetsutövare och handlare som 
begått överträdelserna.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tullmyndigheterna får förstöra en 
relevant råvara eller produkt som inte 
uppfyller kraven på begäran av de 
behöriga myndigheterna, eller om de 
anser det vara nödvändigt och 
proportionerligt. Kostnaden för en sådan 
åtgärd ska betalas av den fysiska eller 
juridiska person som innehar den relevanta 
råvaran eller produkten. Artiklarna 197 
och 198 i förordning (EU) nr 952/2013 
ska tillämpas i enlighet med detta. På 
begäran av behöriga myndigheter får 
relevanta råvaror och produkter som inte 
uppfyller kraven i stället förverkas och av 
tullen ställas till de behöriga 
myndigheternas förfogande.

10. På begäran av behöriga 
myndigheter får relevanta råvaror eller 
produkter som inte uppfyller kraven i 
stället beslagtas och av tullen ställas till de 
behöriga myndigheternas förfogande för 
att försäljas eller doneras. Kostnaden för 
en sådan åtgärd ska betalas av den fysiska 
eller juridiska person som innehar den 
relevanta råvaran eller produkten.

Or. en

Motivering

Förstöring av varor enligt artikel 197 i förordning (EU) nr 952/2013 (tullkodexen) kan endast 
motiveras om varorna utgör en risk för konsumenterna. Eftersom detta inte är fallet vid 
bristande efterlevnad av denna förordning skulle förstöringen av produkter inte vara hållbar 
och kan inte motiveras.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att det riskbaserade 
tillvägagångssätt som avses i artikel 14.3 
ska kunna tillämpas på relevanta råvaror 
och produkter som förs in på eller ut ur 
unionsmarknaden och för att säkerställa att 
kontrollerna är ändamålsenliga och utförs i 
enlighet med kraven i denna förordning ska 
kommissionen, de behöriga myndigheterna 
och tullmyndigheterna ha ett nära 
samarbete och utbyta information.

1. För att det riskbaserade 
tillvägagångssätt som avses i artikel 14.3 
ska kunna tillämpas på relevanta råvaror 
och produkter som förs in på eller ut ur 
unionsmarknaden och för att säkerställa att 
kontrollerna är ändamålsenliga och utförs i 
enlighet med kraven i denna förordning ska 
kommissionen, de behöriga 
myndigheterna, tullmyndigheterna samt de 
berörda verksamhetsutövarna och 
handlarna ha ett nära samarbete och 
utbyta information.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) mellan verksamhetsutövare, 
handlare och nationella behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utveckla ett 
elektroniskt gränssnitt baserat på miljön 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
för att möjliggöra överföring av uppgifter, 
särskilt en sådan anmälan eller begäran 
som avses i artikel 24.5–24.8, mellan 
nationella tullsystem och det 

1. Kommissionen ska utveckla ett 
elektroniskt gränssnitt baserat på miljön 
med en enda kontaktpunkt för tullen i EU 
för att möjliggöra överföring av uppgifter, 
särskilt en sådan anmälan eller begäran 
som avses i artikel 24.5–24.8, mellan 
nationella tullsystem och det 
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informationssystem som avses i artikel 31. 
Detta elektroniska gränssnitt ska vara i 
drift senast fyra år efter den dag då den 
relevanta genomförandeakt som avses i 
punkt 3 antas.

informationssystem som avses i artikel 31. 
Detta elektroniska gränssnitt ska vara i 
drift senast två år efter den dag då den 
relevanta genomförandeakt som avses i 
punkt 3 antas.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

System för riktmärkning av länder och 
samarbete med tredjeländer

Lågriskländer och samarbete med andra 
tredjeländer

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
ett system med tre kategorier för 
bedömning av länder eller delar av 
länder. Såvida det inte enligt denna 
artikel fastställs att länderna utgör en låg 
eller hög risk ska de anses utgöra en 
normal risk. Kommissionen får identifiera 
länder eller delar av länder som innebär en 
låg eller hög risk att de relevanta råvaror 
eller produkter som produceras där inte 
uppfyller kraven i artikel 3 a. 
Förteckningen över länder eller delar av 
länder som innebär en låg eller hög risk 
ska offentliggöras genom en eller flera 
genomförandeakter som ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 34.2. Förteckningen ska 
vid behov uppdateras på grundval av ny 

1. Kommissionen ska identifiera 
länder eller regioner av länder som innebär 
en låg risk för att de relevanta råvaror eller 
produkter som produceras där inte 
uppfyller kraven i artikel 3 a. 
Förteckningen över länder eller regioner 
av länder som innebär en låg risk ska 
offentliggöras genom en eller flera 
genomförandeakter som ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 34.2. Förteckningen ska 
vid behov uppdateras på grundval av ny 
bevisning.
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bevisning.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Identifieringen av länder eller delar 
av länder som innebär en låg risk enligt 
punkt 1 ska beakta information från det 
berörda landet och baseras på följande 
bedömningskriterier:

2. Identifieringen av länder eller 
regioner av länder som innebär en låg risk 
enligt punkt 1 ska beakta information från 
det berörda landet, samt från berörda 
regionala myndigheter, 
verksamhetsutövare jämte icke-statliga 
organisationer och andra lokala 
intressenter, och baseras på följande 
bedömningskriterier:

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underrätta de 
berörda länderna om sin avsikt att ändra 
den befintliga riskkategorin och uppmana 
dem att lämna all information som kan vara 
användbar i detta avseende. Kommissionen 
ska ge länderna tillräckligt med tid att 
lämna ett svar, som, om status för landet 
eller delar av landet riskerar att ändras till 
en högre riskkategori, kan omfatta 
information om de åtgärder som landet 
vidtagit för att avhjälpa situationen.

3. Kommissionen ska underrätta de 
berörda länderna, regionala 
myndigheterna jämte 
verksamhetsutövarna och handlarna om 
sin avsikt att ta bort ett land eller en 
region av ett land från 
lågriskförteckningen, och uppmana dem 
att lämna all information som kan vara 
användbar i detta avseende. Kommissionen 
ska ge länderna och de regionala 
myndigheterna tillräckligt med tid att 
lämna ett svar, som, om status för landet 
eller delar av landet riskerar att ändras till 
en högre riskkategori, kan omfatta 
information om de åtgärder som landet 
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eller den regionala myndigheten vidtagit 
för att avhjälpa situationen. Kommissionen 
ska också i tid informera de berörda 
verksamhetsutövarna och handlarna, så 
att de hinner genomföra riskreducerande 
åtgärder i enlighet med artikel 10 eller, 
vid behov, anpassningar i sin 
leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Skälet eller skälen till att 
kommissionen avser att ändra 
riskkategorin för landet eller delar av 
landet.

(a) Skälet eller skälen till att 
kommissionen avser att ändra lågriskstatus 
för landet eller region av landet.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Följderna av att landet 
kategoriseras som ett hög- eller 
lågriskland.

(c) Följderna av borttagandet från 
lågriskförteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utveckla 
partnerskap och samarbete med de 
producentländer som berörs av denna 
förordning i syfte att gemensamt motverka 
avskogning och skogsförstörelse. Dessa 
partnerskap och samarbetsformer kommer 
att inriktas på bevarande, återställande och 
hållbar användning av skogar, avskogning, 
skogsförstörelse och övergången till 
hållbara produktions-, konsumtions- och 
handelsmetoder. Partnerskapen och 
samarbetsformerna kan bestå av 
strukturerade dialoger, stödprogram och 
stödåtgärder, administrativa 
överenskommelser och bestämmelser i 
befintliga avtal eller avtal som gör det 
möjligt för producentländer att ställa om 
till en jordbruksproduktion som gör att 
relevanta råvaror och produkter lättare kan 
uppfylla kraven i denna förordning. 
Sådana avtal och deras faktiska 
genomförande kommer att beaktas som en 
del av riktmärkningen enligt artikel 27 i 
denna förordning.

1. Kommissionen ska använda 
nuvarande och framtida partnerskap och 
frihandelsavtal med de producentländer 
som berörs av denna förordning i syfte att 
gemensamt motverka avskogning och 
skogsförstörelse, samt utveckla nya 
biståndsverktyg för detta ändamål. Dessa 
partnerskap och samarbetsformer kommer 
att inriktas på bevarande, återställande och 
hållbar användning av skogar, avskogning, 
skogsförstörelse och övergången till 
hållbara produktions-, konsumtions- och 
handelsmetoder. Partnerskapen och 
samarbetsformerna kan bestå av 
strukturerade dialoger, program och 
åtgärder för ekonomiskt och tekniskt stöd, 
administrativa överenskommelser som gör 
det möjligt för producentländer och 
producentregioner att ställa om till en 
jordbruksproduktion som gör att relevanta 
råvaror och produkter lättare kan uppfylla 
kraven i denna förordning, samtidigt som 
existensmöjligheterna för skogsberoende 
samhällen, småbrukare och 
ursprungsbefolkningar tryggas. 
Kommissionen ska särskilt samarbeta 
med producentländerna för att undanröja 
rättsliga hinder för deras efterlevnad, 
inbegripet nationell förvaltning av 
markinnehav och dataskyddslagstiftning. 
Syftet med dessa partnerskap är att 
utarbeta gemensamma färdplaner för att 
stödja en kontinuerlig förbättring, avsedd 
att utmynna i lågriskkategorisering i 
enlighet med artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Partnerskapen och samarbetet ska 
främja utvecklingen av integrerade 
förfaranden för markanvändningsplanering, 
relevant lagstiftning, skatteincitament och 
andra lämpliga verktyg för att förbättra 
bevarandet av skogar och biologisk 
mångfald, hållbar skogsförvaltning och 
återställande av skogar, bekämpa 
omvandlingen av skogar och sårbara 
ekosystem till annan markanvändning, 
maximera nyttan för landskapet, 
besittningsrätten, jordbrukets produktivitet 
och konkurrenskraft och insynen i 
leveranskedjorna, stärka rättigheterna för 
samhällen som är beroende av skogen, 
inklusive småbrukare, 
ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen 
samt säkerställa allmän tillgång till 
handlingar om skogsförvaltning och annan 
relevant information.

3. Partnerskapen och samarbetet ska 
främja utvecklingen av integrerade 
förfaranden för markanvändningsplanering, 
relevant lagstiftning, skatteincitament och 
andra lämpliga verktyg för att förbättra 
bevarandet av skogar och biologisk 
mångfald, hållbar skogsförvaltning och 
återställande av skogar, bekämpa 
omvandlingen av skogar och sårbara 
ekosystem till annan markanvändning, 
maximera nyttan för landskapet, 
besittningsrätten, jordbrukets produktivitet 
och konkurrenskraft och insynen i 
leveranskedjorna och spårbarheten för 
dem, stärka rättigheterna för samhällen 
som är beroende av skogen, inklusive 
småbrukare, ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen samt säkerställa allmän 
tillgång till handlingar om skogsförvaltning 
och annan relevant information.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska delta i 
internationella bilaterala och multilaterala 
diskussioner om politik och åtgärder för att 
stoppa avskogning och skogsförstörelse, 
inklusive i multilaterala forum som 
konventionen om biologisk mångfald, FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation, 
FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridning, FN:s miljöförsamling, FN:s 
skogsforum, FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, 
Världshandelsorganisationen, G7 och G20. 
I diskussionerna ska kommissionen bland 
annat främja en övergång till hållbar 

4. Kommissionen ska delta i 
internationella bilaterala och multilaterala 
diskussioner om politik och åtgärder för att 
stoppa avskogning och skogsförstörelse, 
inklusive i multilaterala forum som 
konventionen om biologisk mångfald, FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation, 
FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridning, FN:s miljöförsamling, FN:s 
skogsforum, FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, 
Världshandelsorganisationen, G7, G20 och 
COP26. I diskussionerna ska 
kommissionen bland annat främja en 
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jordbruksproduktion och skogsförvaltning, 
utveckling av öppna och hållbara 
leveranskedjor samt fortsatta insatser för 
att identifiera och komma överens om 
stabila standarder och definitioner som 
säkerställer en hög skyddsnivå för 
skogsekosystem.

övergång till hållbar jordbruksproduktion 
och skogsförvaltning, utveckling av öppna 
och hållbara leveranskedjor samt fortsatta 
insatser för att identifiera och komma 
överens om stabila standarder och 
definitioner som säkerställer en hög 
skyddsnivå för skogsekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
bedöma de väl underbyggda farhågorna på 
ett omsorgsfullt och objektivt sätt och vidta 
nödvändiga åtgärder, inbegripet kontroller 
och utfrågningar av verksamhetsutövare 
och handlare, i syfte att upptäcka 
potentiella överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning samt 
vid behov vidta interimistiska åtgärder 
enligt artikel 21 för att förhindra att de 
relevanta råvaror och produkter som är 
föremål för undersökning tillhandahålls på 
eller exporteras från unionsmarknaden.

2. De behöriga myndigheterna ska, 
utgående från kriterierna i artikel 11 i 
förordning (EU) nr 1376/2006, bedöma de 
väl underbyggda farhågorna på ett 
omsorgsfullt och objektivt sätt och vidta 
nödvändiga åtgärder, inbegripet kontroller 
och utfrågningar av verksamhetsutövare 
och handlare, i syfte att upptäcka 
potentiella överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning samt 
vid behov vidta interimistiska åtgärder 
enligt artikel 21 för att förhindra att de 
relevanta råvaror och produkter som är 
föremål för undersökning tillhandahålls på 
eller exporteras från unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

Århusförordningen innehåller detaljerade regler för hur allmänheten kan begära omprövning 
av icke-lagstiftningsrelaterade förvaltningsåtgärder som antagits av en EU-institution eller 
ett EU-organ, om dessa akter har rättslig och extern verkan och innehåller bestämmelser som 
kan strida mot miljölagstiftningen. Dess kriterier för att framföra väl underbyggda farhågor 
bör därför tillämpas.
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Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person 
som kan påvisa ett tillräckligt intresse i 
saken, inbegripet de som har lämnat in väl 
underbyggda farhågor enligt artikel 29, ska 
ha möjlighet att få den behöriga 
myndighetens beslut, handlingar eller 
underlåtelse att handla enligt denna 
förordning prövade i processrättsligt och 
materiellt hänseende i domstol eller av 
något annat oberoende och opartiskt 
offentligt organ.

1. Varje fysisk eller juridisk person 
som kan påvisa ett tillräckligt intresse i 
saken, inbegripet de som har lämnat in väl 
underbyggda farhågor enligt artikel 29, ska 
ha möjlighet att, såsom det förutsätts i 
förordning (EU) nr 1376/2006, få den 
behöriga myndighetens beslut, handlingar 
eller underlåtelse att handla enligt denna 
förordning prövade i processrättsligt och 
materiellt hänseende i domstol eller av 
något annat oberoende och opartiskt 
offentligt organ.

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast två år efter ikraftträdandet 
ska kommissionen genomföra en första 
översyn av denna förordning och lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, vid behov åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag. Rapporten ska 
fokusera på en utvärdering av behovet och 
genomförbarheten av att utvidga denna 
förordnings tillämpningsområde till att 
omfatta andra ekosystem, inbegripet mark 
med stora kollager och mark med ett högt 
värde för den biologiska mångfalden, 
exempelvis gräsmarker, torvmarker och 
våtmarker samt ytterligare råvaror.

1. Senast två år efter ikraftträdandet 
ska kommissionen genomföra en första 
översyn av denna förordning och, på 
grundval av en ingående 
konsekvensbedömning, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet, 
vid behov åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag. Rapporten ska särskilt 
fokusera på
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(a) en utvärdering av behovet och 
genomförbarheten av att utvidga denna 
förordnings tillämpningsområde till att 
omfatta andra ekosystem, inbegripet mark 
med stora kollager och mark med ett högt 
värde för den biologiska mångfalden, 
exempelvis gräsmarker, torvmarker och 
våtmarker,
(b) behovet och genomförbarheten av 
att utvidga denna förordnings 
tillämpningsområde till att omfatta andra 
råvaror och produkter, särskilt annat kött 
från djur som har utfodrats med råvaror 
och produkter som omfattas av denna 
förordning, samt bearbetat nötkött, träkol, 
sockerrör,
(c) förordningens konsekvenser för 
jordbrukare, särskilt småbrukare, 
ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen, och deras eventuella 
behov av ytterligare stöd för att 
övergången till hållbara leveranskedjor 
ska kunna genomföras,
(d) behovet och genomförbarheten av 
ytterligare handelsfrämjande verktyg som 
stöder förordningens mål, bland annat 
erkännande av certifieringssystem.

Or. en

Motivering

Översynen av konsekvenserna för småbrukare är mycket viktig och brådskande eftersom EU 
måste undvika att fattigdomen ökar till följd av att verksamheten inom EU:s leveranskedja 
oavsiktligt alltmer överflyttas till stora plantager. Det bör också vara möjligt att redan efter 
två år se över konsekvenserna för dem.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast fem år efter ikraftträdandet 
och minst vart femte år därefter ska 

utgår
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kommissionen genomföra en allmän 
översyn av denna förordning och lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet, vid behov åtföljd av ett 
lagstiftningsförslag. Den första rapporten 
ska innehålla en utvärdering, på grundval 
av specifika studier, av följande:
(a) Behovet och genomförbarheten av 
ytterligare handelsfrämjande verktyg som 
stöder förordningens mål, bland annat 
erkännande av certifieringssystem.
(b) De konsekvenser förordningen har 
för jordbrukare, särskilt småbrukare, 
ursprungsbefolkningar och 
lokalsamhällen, och huruvida de behöver 
ytterligare stöd för att övergången till 
hållbara leveranskedjor ska kunna 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar den allmänna 
översynen enligt punkt 1 ska 
kommissionen genomföra en första 
översyn av bilaga I senast två år efter 
denna förordnings ikraftträdande, och 
därefter regelbundet, för att bedöma om 
det är lämpligt att ändra eller utvidga 
förteckningen över relevanta produkter i 
bilaga I för att säkerställa att alla produkter 
som innehåller, har utfodrats med eller 
framställts med relevanta råvaror ingår i 
förteckningen, såvida inte efterfrågan på 
dessa produkter har en försumbar effekt på 
skogsförstörelsen. Översynerna ska 
grundas på en bedömning av de relevanta 
råvarornas och produkternas inverkan på 
avskogning och skogsförstörelse och ta 
hänsyn till vetenskapliga belägg för 

3. Utan att det påverkar den första 
allmänna översynen enligt punkt 1 ska 
kommissionen regelbundet se över bilaga 
I, för att bedöma om det är lämpligt att 
ändra eller utvidga förteckningen över 
relevanta produkter i bilaga I för att 
säkerställa att alla produkter som innehåller 
eller framställts med relevanta råvaror 
ingår i förteckningen, såvida inte 
efterfrågan på dessa produkter har en 
försumbar effekt på skogsförstörelsen. 
Översynerna ska grundas på en bedömning 
av de relevanta råvarornas och 
produkternas inverkan på avskogning och 
skogsförstörelse och ta hänsyn till 
vetenskapliga belägg för förändringar av 
konsumtionen. Kommissionen får anta 
delegerade akter enligt artikel 33 för att 
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förändringar av konsumtionen. ändra bilaga I genom att där ta med 
sådana relevanta produkter som 
innehåller eller har framställts med 
relevanta råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en översyn enligt punkt 3 får 
kommissionen anta delegerade akter 
enligt artikel 33 i syfte att inkludera i 
bilaga I sådana relevanta produkter som 
innehåller eller har framställts med 
användning av relevanta råvaror.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 3–12, 14–22, 24, 29 och 
30 ska gälla i 12 månader från och med den 
dag då denna förordning träder i kraft.

2. Artiklarna 3–12, 14–22, 24, 29 och 
30 ska gälla i 24 månader från och med den 
dag då denna förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Inrättandet av segregerade leveranskedjor för de berörda råvarorna och produkterna 
kommer att ta tid och kan kräva råvaruspecifika regler och riktlinjer eftersom råvaruspecifika 
utmaningar i leveranskedjorna kan variera avsevärt från en produkt till en annan.
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De artiklar som anges i punkt 2 ska 
gälla i 24 månader från och med den dag 
då denna förordning träder i kraft för 
verksamhetsutövare som är mikroföretag53 
och som upprättats senast den 31 december 
2020, utom i fråga om produkter som 
omfattas av bilagan till förordning nr 
995/2010.

3. De artiklar som anges i punkt 2 ska 
gälla i 36 månader från och med den dag 
då denna förordning träder i kraft för 
verksamhetsutövare som är mikroföretag53 
eller små och medelstora företag och som 
upprättats senast den 31 december 2020, 
utom i fråga om produkter som omfattas av 
bilagan till förordning nr 995/2010.

__________________ __________________
53 Enligt definitionen i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG.

53 Enligt definitionen i artikel 3.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/43/EG och om upphävande 
av rådets direktiv 78/660/EEG och 
83/349/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Bilaga I – tabell

Kommissionens förslag

Nötkreatur ex 0102 Levande nötkreatur
ex 0201 Annat kött av får, färskt eller kylt:
ex 0202 Kött av nötkreatur, fryst
ex 0206 10 Ätbara slaktbiprodukter av 
nötkreatur, färska eller kylda
ex 0206 22 Ätbar lever av nötkreatur, fryst
ex 0206 29 Ätbara slaktbiprodukter av 
nötkreatur (exklusive tunga och lever), 
frysta
ex 4101 Oberedda hudar och skinn av 
nötkreatur (färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på annat sätt 
konserverade, men inte garvade, beredda 
till pergament eller vidare beredda), även 
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avhårade eller spaltade:
ex 4104 Hudar och skinn av nötkreatur, 
garvade eller som crust, utan kvarsittande 
hår, även spaltade men inte vidare beredda
ex 4107 Läder, vidare berett efter garvning 
eller grundfärgning och torkning, även 
berett till pergament, av nötkreatur, utan 
kvarsittande hår, även spaltat 

Kakao 1801 00 00 Kakaobönor, hela eller 
krossade, även rostade
1802 00 00 Kakaoskal och annat 
kakaoavfall
1803 Kakaomassa, även avfettad
1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja)
1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel
1806 Choklad och andra 
livsmedelsberedningar innehållande kakao

Kaffe 0901 Kaffe, även rostat eller befriat från 
koffein; skal och hinnor av kaffe; 
kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett 
mängden

Oljepalm 1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, 
även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade

1207 10 Palmnötter och palmkärnor

1513 21 Palmkärnolja och babassuolja samt 
fraktioner av dessa oljor

1513 29 Palmkärnolja och babassuolja samt 
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade (exklusive rå 
olja)

2306 60 Oljekakor och andra fasta 
återstoder från utvinning av fetter eller oljor 
av palmnötter eller palmkärnor, även malda 
eller i form av pelletar

Soja 1201 Sojabönor, även sönderdelade:

1208 10 Mjöl av sojabönor

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna 
olja, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade

2304 Oljekakor och andra fasta återstoder 
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från utvinning av sojabönolja, även malda 
eller i form av pelletar

Trä 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form 
av flis eller spån, sågspån och annat 
träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från 
splintved eller bilat eller grovt sågat på två 
eller fyra sidor.

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä.

4407 Trä, sågat eller kluvet i 
längdriktningen eller skuret eller svarvat till 
skivor, även hyvlat, slipat eller 
längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 
mm.

4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana 
som erhållits genom skärning av laminerat 
virke), skivor för plywood eller för liknande 
laminerat virke och annat virke, sågat i 
längdriktningen, skuret eller svarvat till 
skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller 
längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 
mm.

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt 
parkettstav), likformigt bearbetat utefter 
hela längden (spontat, falsat, fasat, försett 
med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund 
form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även 
hyvlat, slipat eller längdskarvat.

4410 Spånskivor, oriented strand board 
(OSB) och liknande skivor (t.ex. 
waferboard) av trä eller andra vedartade 
material, även agglomererade med harts 
eller andra organiska bindemedel.

4411 Fiberskivor av trä eller andra 
vedartade material, även innehållande harts 
eller andra organiska bindemedel.

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor 
och liknande trälaminat trä.

4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, 
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ribbor eller profilerade former

4414 00 Träramar för målningar, 
fotografier, speglar e.d.

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, 
tunnor och liknande förpackningar, av trä; 
kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar 
och liknande anordningar, av trä; pallflänsar 
av trä

(Ej sådant förpackningsmaterial som endast 
använts som stöd, skydd eller bärare för en 
annan vara som släppts ut på marknaden.)

4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och 
andra tunnbinderiarbeten samt delar till 
sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

4418 Byggnadssnickerier och 
timmermansarbeten, av trä, inbegripet 
cellplattor, sammansatta golvskivor samt 
vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

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

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

9406 10 00 Monterade eller 
monteringsfärdiga byggnader av trä

Ändringsförslag

Nötkreatur ex 0102 Levande nötkreatur
ex 0201 Annat kött av får, färskt eller kylt:
ex 0202 Kött av nötkreatur, fryst

Kakao 1801 00 00 Kakaobönor, hela eller 
krossade, även rostade
1802 00 00 Kakaoskal och annat 
kakaoavfall
1803 Kakaomassa, även avfettad
1804 00 00 Kakaosmör (fett eller olja)
1805 00 00 Kakaopulver utan tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel
1806 Choklad och andra 
livsmedelsberedningar innehållande kakao, 
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såvida de producerats utanför Europa
Kaffe 0901 Kaffe, även rostat eller befriat från 

koffein; skal och hinnor av kaffe; 
kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett 
mängden

Oljepalm 1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, 
även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade

1207 10 Palmnötter och palmkärnor

1513 21 Palmkärnolja och babassuolja samt 
fraktioner av dessa oljor

1513 29 Palmkärnolja och babassuolja samt 
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade 
men inte kemiskt modifierade (exklusive rå 
olja)

2306 60 Oljekakor och andra fasta 
återstoder från utvinning av fetter eller oljor 
av palmnötter eller palmkärnor, även malda 
eller i form av pelletar

HS-nummer och undernummer 1517..., 
3401..., 3823..., 3824..., 3826 derivat 
baserade på palmolja och palmkärnolja 

Soja 1201 Sojabönor, även sönderdelade:

1208 10 Mjöl av sojabönor

1507 Sojabönolja och fraktioner av denna 
olja, även raffinerade men inte kemiskt 
modifierade

2304 Oljekakor och andra fasta återstoder 
från utvinning av sojabönolja, även malda 
eller i form av pelletar

Trä 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form 
av flis eller spån, sågspån och annat 
träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar

4403 Virke, obearbetat, barkat, befriat från 
splintved eller bilat eller grovt sågat på två 
eller fyra sidor.



PE729.953v03-00 70/78 PR\1253336SV.docx

SV

4406 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä.

4407 Trä, sågat eller kluvet i 
längdriktningen eller skuret eller svarvat till 
skivor, även hyvlat, slipat eller 
längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 
mm.

4408 Skivor för fanering (inbegripet sådana 
som erhållits genom skärning av laminerat 
virke), skivor för plywood eller för liknande 
laminerat virke och annat virke, sågat i 
längdriktningen, skuret eller svarvat till 
skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller 
längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 
mm.

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt 
parkettstav), likformigt bearbetat utefter 
hela längden (spontat, falsat, fasat, försett 
med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund 
form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även 
hyvlat, slipat eller längdskarvat.

4410 Spånskivor, oriented strand board 
(OSB) och liknande skivor (t.ex. 
waferboard) av trä eller andra vedartade 
material, även agglomererade med harts 
eller andra organiska bindemedel.

4411 Fiberskivor av trä eller andra 
vedartade material, även innehållande harts 
eller andra organiska bindemedel.

4412 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor 
och liknande trälaminat trä.

4413 00 00 Förtätat trä i block, plattor, 
ribbor eller profilerade former

4414 00 Träramar för målningar, 
fotografier, speglar e.d.

4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, 
tunnor och liknande förpackningar, av trä; 
kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar 
och liknande anordningar, av trä; pallflänsar 
av trä

(Ej sådant förpackningsmaterial som endast 
använts som stöd, skydd eller bärare för en 
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annan vara som släppts ut på marknaden.)

4416 00 00 Fat, tunnor, kar, baljor och 
andra tunnbinderiarbeten samt delar till 
sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

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

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

9406 10 00 Monterade eller 
monteringsfärdiga byggnader av trä

Gummi 4001 naturgummi, balata, guttaperka, 
guayulegummi, chiclegummi och liknande 
gummiarter; i obearbetad form eller i form 
av plattor, duk eller remsor

4005 Ovulkaniserat gummi med 
inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller 
remsor

4006 Ovulkaniserat gummi i annan form 
(t.ex. stänger och strängar) samt varor 
(t.ex. skivor och ringar)

4007 Tråd och rep av vulkaniserat gummi

4008 Plattor, duk, remsor, stänger och 
strängar (inbegripet profilerade stänger 
och strängar), av annat vulkaniserat 
gummi än hårdgummi

4010 Drivremmar eller transportband av 
vulkaniserat gummi

4011 Nya pneumatiska däck, av gummi 
(andra)

4012 Regummerade eller begagnade 
pneumatiska däck av gummi, massivdäck, 
utbytbara slitbanor samt fälgband, av 
gummi

4013 Innerslangar av gummi
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4015 Kläder och tillbehör till kläder 
(inbegripet handskar, halvhandskar och 
vantar), för alla ändamål, av mjukgummi

4016 Varor av vulkaniserat gummi annat 
än hårdgummi, i.a.n. i kapitel 40

4017 Hårdgummi, t.ex. ebonit, i alla 
former, inkl. avfall och skrot varor av 
hårdgummi

Or. en
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MOTIVERING

Inledning
Världens skogar är vår planets lungor. De lagrar koldioxid och skyddar oss därmed mot 
global uppvärmning. De hyser dessutom 80 % av jordens biologiska mångfald och är en 
försörjnings- och inkomstkälla för runt 25 % av världens befolkning. Den tilltagande 
skövlingen av världens skogar är därför ytterst oroväckande. FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att 420 miljoner hektar skog höggs ned mellan 1990 
och 2020. Det motsvarar en yta större än Europeiska unionen. Föredraganden välkomnar att 
kommissionen har hörsammat kraven i Europaparlamentets initiativbetänkande från oktober 
2020 om att lägga fram en rättslig ram för att stoppa och vända den EU-drivna globala 
avskogningen. Föredraganden anser dock att det finns utrymme att förbättra förslaget enligt 
vad som framgår av detta betänkande.

Tillämpningsområde
Den största orsaken till avskogning är att mer skogsmark tas i anspråk som jordbruksmark för 
nötkreatursproduktion och produktion av varor som trä, palmolja, soja, kakao, kaffe och 
gummi. Världens växande befolkning och ökande efterfrågan på jordbruksprodukter väntas 
leda till ännu större efterfrågan på jordbruksmark och ytterligare belastning på skogen. Därför 
är det centralt att förordningen inte bara omfattar skogsprodukter utan även sådana råvaror 
som odlas eller produceras på gammal skogsmark som har omvandlats till jordbruksmark. 
Kommissionen hävdar att den har utvärderat inkluderingen av de råvaror och produkter som 
ska omfattas av denna förordning på grundval av en detaljerad kostnads-/nyttoanalys och 
således har valt ut de råvaror där ett ingripande kan ge de största fördelarna per enhetsvärde 
av handeln. Även om majs och gummi ingick i kommissionens konsekvensbedömning har 
den beslutat sig för att inte ta med dem i sitt förslag, då det enligt kommissionen skulle kräva 
en mycket stor arbetsinsats och en betydande ekonomisk och administrativ börda med 
begränsad avkastning i fråga om att hejda sådan avskogning som drivs på av konsumtionen i 
EU.

Föredraganden håller inte med om denna slutsats och föreslår att åtminstone gummi ska tas 
med i förordningens tillämpningsområde. Föredraganden utvidgar även tillämpningsområdet 
till produkter härledda ur palmoljebaserade produkter, såsom kosmetika, då dessa står för en 
stor del av den importerade palmoljan. Enligt den grupp forskare som tog fram datasetet om 
konkretiserad avskogning till kommissionens konsekvensbedömning råder en grundläggande 
inkonsekvens i kostnads-/nyttoförhållandet som leder till skevheter vid uppskattningen av den 
konkretiserade avskogningen och det tillhörande ekonomiska värdet. I slutändan beräknade 
kommissionen den konkretiserade avskogningen enbart på grundval av importen av 
naturgummi och inte värdet av alla bearbetade gummiprodukter. 

Föredraganden anser att förteckningen i konsekvensbedömningen är en bra utgångspunkt men 
att den bör ses över ytterligare i framtiden för att höja ambitionsnivån i förordningen. Därför 
uppmanar föredraganden kommissionen att se över förordningen två år efter ikraftträdandet 
och att samtidigt göra utförliga konsekvensbedömningar av en senare utvidgning av 
tillämpningsområdet till andra ekosystem och råvaror, såsom annat kött, processat nötkött, 
sockerrör och träkol.

Ursprungsbefolkningars roll och rättigheter
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Kommissionens förslag innehåller tre tydliga villkor som måste uppfyllas för att råvaror och 
produkter ska kunna släppas ut på EU-marknaden,. Tyvärr nämner kommissionen bara 
efterlevnad av nationella lagar som ett av de tre villkoren. Föredraganden anser att detta 
villkor även bör inbegripa respekt för internationella standarder i fråga om hävdvunnen 
besittningsrätt och ursprungsbefolkningar. De är avskogningens första offer och förlorar sina 
hem och försörjningsmöjligheter. Samtidigt visar studier att avskogningen på mark som 
innehas av ursprungsbefolkningar är betydligt lägre, då de tenderar att aktivt och hållbart 
förvalta de skogar som de lever av. 

Föredraganden ägnar lite extra uppmärksamhet åt levnadsvillkoren för de mest utsatta 
befolkningsgrupperna, som under inga omständigheter ska förvanskas genom denna 
förordning. 

Småbrukare

Andelen småbrukare involverade i de råvaror som kommer att omfattas av denna förordning 
är mycket hög, upp till 80 % i kakaosektorn exempelvis. Det är därför av grundläggande 
betydelse att denna förordning utformas på ett sätt som inte leder till att småbrukare stängs 
ute. Föredraganden framhåller därför behovet av ekonomiskt och tekniskt stöd för att hjälpa 
småbrukare att uppfylla de nya kraven, särskilt kravet på geolokalisering. Föredraganden 
föreslår mer flexibilitet med möjlighet till geolokaliseringskoordinater för ett 
produktionsområde och inte nödvändigtvis för varje enskilt markområde för att undvika att 
småbrukare stängs ute.

Spårbarhetssystem

Idén om spårbarhet för varje enskilt markområde är det mest innovativa inslaget i 
kommissionens förslag. Det är en idé som gör förslaget greppbart och begripligt för alla och 
envar men som samtidigt skapar de största utmaningarna vid tillämpningen på fältet. 

Råvaror med risk för avskogning eller skogsförstörelse anskaffas ofta från globala 
leveranskedjor. Företag kan ha upp till 10 000 varor i sortimentet och upp till 190 000 
leverantörer i sina system, och riskrelevanta ingredienser kan komma från i genomsnitt 15 
ursprungsländer. Leveranskedjorna för dessa råvaror kan skilja sig betydligt från en vara till 
en annan. Enligt nuvarande bestämmelser vore det inte möjligt att spåra varje produkt tillbaka 
till en individuell småbrukarlott. I samband med många råvaror delar verksamhetsutövarna 
infrastruktur inom leveranskedjan. Det innebär att lastbilar hämtar upp varorna från olika 
regioner (både med och utan avskogning), blandar varorna i lagringsanläggningar eller 
fabriker, varifrån de sedan transporteras till fartyg med blandade tankar som kan leverera till 
flera kontinenter. För att se till att en vara är ”avskogningsfri” kommer det oundvikligen att 
krävas att segregerade leveranskedjor inrättas. Exemplen med GMO-fria produkter har visat 
att detta är möjligt men komplicerat, tidsödande och dyrt. Föredraganden anser därför att 
kommissionen bör analysera de olika leveranskedjorna och fastställa bestämmelser om krav 
på tillbörlig aktsamhet, spårbarhetsverktyg och ansvarsutkrävande för olika leveranskedjor 
som omfattas av förordningen. Dessa riktlinjer bör även beakta råvarornas särdrag. 
Kaffeplantor behöver till exempel klippas ner vart femte år. Sådana förfaranden ska inte 
tolkas som avskogning. För att möjliggöra en korrekt tillämpning av denna förordning och 
anpassa leveranskedjorna har föredraganden dessutom förlängt tillämpningsperioderna enligt 
artikel 36 med vardera ett år.
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System för tillbörlig aktsamhet

Enligt kommissionens system för tillbörlig aktsamhet bör verksamhetsutövare liksom 
handlare som inte är små och medelstora företag se till att risken för att råvaror eller produkter 
som inte uppfyller kraven släpps ut på marknaden är försumbar. De ska därför tillämpa 
tillbörlig aktsamhet med insamling av relevant information (artikel 9) och genomförande av 
riskbedömning och riskreducerande åtgärder (artikel 10). Upplägget med tillbörlig aktsamhet 
är visserligen något som föredraganden välkomnar, men samtidigt är ansvarsområdena och 
ansvarsskyldigheten för de olika verksamhetsutövarna så vaga i konturerna i kommissionens 
nuvarande förslag att de lämnar utrymme för rättslig osäkerhet. Kommissionens förslag är 
utformat på så sätt att varje enskild verksamhetsutövare och varje handlare som inte är ett litet 
eller medelstort företag i leveranskedjan måste vidta alla åtgärder i aktsamhetsförfarandet. Det 
skulle resultera i en enorm administrativ börda och dubbelarbete och ställa 
verksamhetsutövare i slutet av leveranskedjan till svars för frågor som ligger utanför deras 
kontroll. Föredraganden förtydligar därför att den första analysen av tillbörlig aktsamhet 
endast bör utföras av den verksamhetsutövare eller handlare som släpper ut en produkt på EU-
marknaden första gången. Denna aktsamhetsinformation, som kommer att lämnas på ett 
harmoniserat sätt och i digital form via en förklaring om tillbörlig aktsamhet, skickas sedan 
vidare till övriga verksamhetsutövare och handlare i leveranskedjan. 

Landsspecifik riktmärkning med avseende på risk

Kommissionen vill i sitt förslag inrätta ett riktmärkningssystem i tre nivåer där länder eller 
delar av länder tilldelas statusen låg, normal eller hög risk. Därigenom hoppas kommissionen 
kunna ge högriskländer incitament att stärka skogsskyddsinsatserna och göra det möjligt att 
gradvis lätta på aktsamhets- och kontrollkraven för verksamhetsutövare och behöriga 
myndigheter. Föredraganden tror att trenivåupplägget kommer att stjälpa snarare än hjälpa vid 
tillämpningen av förordningen. Ett land som placerats i högriskkategorin kan komma att 
överklaga detta vid WTO. Även om högriskplacering inte per automatik medför ett förbud 
mot råvaror från dessa länder riskerar de skärpta aktsamhetskriterierna att avhålla företag från 
att upprätthålla leveranskedjor från dem. Detta skulle även straffa producenter i högriskländer 
eller högriskregioner som redan har gjort ansträngningar och investeringar för att säkerställa 
avskogningsfri produktion. Därför föreslår föredraganden att den riskbaserade riktmärkningen 
begränsas till att identifiera lågriskländer för att låta producenter tillämpa förenklad tillbörlig 
aktsamhet i fråga om dessa länder och ge andra länder incitament att anstränga sig i riktning 
mot lågriskstatus.

Förstörelse av produkter som inte uppfyller kraven

Kommissionens förslag innehåller en möjlighet för tullmyndigheter att förstöra råvaror eller 
produkter som inte uppfyller kraven på begäran av den behöriga myndigheten. Med tanke på 
att produkter som inte uppfyller kraven inte utgör något hot mot EU-konsumenternas hälsa 
och med tanke på att EU har förbundit sig till en cirkulär ekonomi som undviker (mat)svinn 
så långt möjligt anser inte föredraganden att förstörelse av sådana produkter kan rättfärdigas. 

Avslutande kommentarer
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Konsumtionen i EU svarar bara för 10 % av den globala avskogningen. Icke desto mindre är 
föredraganden övertygad om att detta förslag kan göra stor skillnad inte bara för unionens 
bidrag till avskogningen utan även för den globala kampen mot oåterkallelig avskogning. EU 
är känt för att föregå med gott exempel. Om våra handelspartner och tredjeländer ser att 
inrättandet av avskogningsfria leveranskedjor fungerar kommer de att använda sig av de 
verktyg som EU kommer att införa, och övertyga fler och fler jordbrukare och skogsägare att 
delta i en mer hållbar användning av skogar och jordbruksmark. I slutändan är den här 
förordningen ett steg vi inte kommer undan om vi vill lyckas i kampen mot 
klimatförändringarna. Det måste stå klart för oss alla att alla insatser vi gör för att tygla 
klimatförändringarna inom EU kommer att vara en droppe i havet om vi inte lyckas tygla den 
globala avskogningen.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities in the 
preparation of the draft report:

Entity and/or person
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 
countries)
Mighty Earth 
Global Witness 
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espéces Menacés DR 
Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy 
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)
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FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and 
fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso 
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation


