
PA\1197501DA.docx PE646.934v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2020/2006(INL)

19.2.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om Kommissionens henstilling om en EU-retlig ramme for at standse og vende 
den EU-anførte globale skovrydning
(2020/2006(INL))

Ordfører for udtalelse: Mauri Pekkarinen

(Initiativ – forretningsordenens artikel 47)



PE646.934v01-00 2/3 PA\1197501DA.docx

DA

PA_INL



PA\1197501DA.docx 3/3 PE646.934v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg,

– til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at skovrydning til dels kan bekæmpes ved at sikre skovenes 
økonomiske værdi og ved at skabe incitamenter til ejerskab af skove; der henviser til, at 
det samtidig er afgørende at opretholde en balance mellem primærskove og genrejsning 
af sekundærskove;

B. der henviser til, at træråvarer ifølge EU-lovgivningen kun bør stamme fra skove, der 
høstes i overensstemmelse med principperne om bæredygtig skovforvaltning, som er 
udviklet inden for rammerne af internationale skovbrugsprocesser såsom Forest Europe;

1. minder om, at Unionen håndterer risikoen for skovrydning ved hjælp af EU's 
tømmerforordning1 (EUTR), Kommissionens meddelelse om retshåndhævelse, god 
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og direktivet om 
vedvarende energi 2 (RED II), som indeholder en række bestemmelser, der har til formål 
at minimere risikoen for skovrydning og ulovlig skovhugst;

2. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at styrke standarder og 
certificeringsordninger, der bidrager til at identificere og fremme råvarer, der ikke 
indebærer skovrydning;

3. fremhæver navnlig behovet for markedsovervågning af råvarer, der er forbundet med 
skovrydning; opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats på disse områder gennem 
Horisont Europa;

– til at optage følgende henstillinger i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager:

4. anmoder Kommissionen om at undersøge mulighederne for øget brug af Copernicus-
satellitsystemet til overvågning af skove og forebyggelse af skovbrande og ødelæggelse 
af skovene;

5. anmoder Kommissionen om at overveje gennemførligheden af en tidlig 
varslingsmekanisme til at informere forbrugere, offentlige myndigheder og 
virksomheder, der køber råvarer fra områder, hvor der er risiko for skovrydning.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EØS-relevant tekst), EUT L 295 af 12.11.2010, s. 
23.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (EØS-relevant tekst), EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82.


