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BEKNOPTE MOTIVERING

Als gevolg van de groeiende wereldwijde vraag neemt de handel in hout en houtproducten 
snel toe. Daardoor maakt illegaal gekapt hout in veel houtproducerende landen een groot deel 
van de totale houthandel uit. Illegale houtkap heeft zeer schadelijke gevolgen voor het milieu, 
de samenleving en de economie, met name in ontwikkelingslanden. De EU moet illegale 
houtkap bestrijden en legale houtkap bevorderen.

In het EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) is 
een pakket maatregelen voorgesteld ter ondersteuning van de internationale inspanningen om 
dit probleem aan te pakken. De EU heeft met houtproducerende landen onderhandeld over 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA’s) die de partijen wettelijk verplichten een 
vergunningenstelsel in te voeren en de handel in hout en houtproducten te reguleren. De EU 
blijft ook internationale initiatieven nemen en ondersteunen en voert bilaterale en 
multilaterale besprekingen met derde landen in het kader van het VN-bossenforum en de 
Internationale Organisatie voor tropisch hout, alsook bilaterale besprekingen met belangrijke 
houtverbruikende landen zoals de VS, China, Rusland en Japan. In deze internationale fora 
moet de EU de nadruk leggen op de verplichtingen van de marktdeelnemers en de noodzaak
om alle beschikbare middelen, waaronder ook de recentste technologie, te gebruiken om 
illegale houtkap op te sporen, te traceren, op te tekenen en te bestrijden en om legale houtkap 
te bevorderen.

Met deze verordening maakt de EU eindelijk vooruitgang door de nadruk te leggen op de 
verantwoordelijkheid van de marktdeelnemers die bij het in de handel brengen van hout op de 
EU-markt betrokken zijn. Dit voorstel van de Europese Commissie is noodzakelijk om 
ontbossing en illegale houtkap tegen te gaan door het vaststellen van een strenge norm voor 
de wettelijkheid van hout en houtproducten, om de bossen en de biodiversiteit te helpen 
beschermen, de klimaatverandering te beperken en de rechten te eerbiedigen van mensen die 
van bossen afhankelijk zijn.

Om het voorstel echt effectief te maken, moet het echter versterkt en verbeterd worden. Om 
echt afschrikkend te zijn, moet de verordening de nadruk leggen op het begrip overtreding, 
zodat geen enkele marktdeelnemer die illegaal hout op het grondgebied van de EU invoert en 
in zijn bezit heeft, zich gevrijwaard acht van het risico van zware sancties. De tekst mag dan 
ook geen achterpoortjes bevatten die door marktdeelnemers kunnen worden gebruikt om de 
verordening te omzeilen. Daarnaast moeten de zorgvuldigheidseisen waarin de tekst voorziet, 
en met name de risicobeheersprocedures, duidelijker en effectiever worden omschreven. Om 
effectief te zijn, moet de verordening beter anticiperen op de praktische aspecten van de 
toepassing ervan door de marktdeelnemers. Bovendien moeten de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten voldoende douanebevoegdheden krijgen om de internationale handel in 
houtproducten te controleren, zelfs door aan boord van vrachtschepen te gaan, om misdrijven 
en vermoedelijke overtredingen te onderzoeken, overtredingen te melden aan het openbaar 
ministerie en illegale praktijken te registreren.

Ten slotte moet de EU de maatregelen van de Amerikaanse overheid in acht nemen, met name 
de US Lacey Act, die de handel in illegaal gewonnen planten en producten daarvan –
waaronder hout en houtproducten – bij wet verbiedt. In aanvulling op de verplichtingen van 
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de partnerlanden en de importeurs moet de Commissie onderzoeken of ook specifieke 
verplichtingen voor detailhandelaren kunnen worden opgelegd.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Raad en het Europees Parlement 
hebben erkend dat de Gemeenschap erkend
moet bijdragen aan de wereldwijde 
inspanningen om het probleem van de 
illegale houtkap aan te pakken, en zij 
hebben die mededeling derhalve 
verwelkomd.

(5) De Raad en het Europees Parlement 
hebben erkend dat de Gemeenschap moet 
bijdragen aan de wereldwijde inspanningen 
om het probleem van de illegale houtkap 
aan te pakken en duurzame legale houtkap 
te bevorderen in het kader van duurzame 
ontwikkeling, duurzaam bosbeheer en
armoedevermindering, alsook sociale 
gelijkheid en nationale soevereiniteit, en
zij hebben die mededeling derhalve 
verwelkomd.

Motivering

De Europese Unie heeft de plicht om verantwoordelijke producenten die de wettelijkheids- en 
duurzaamheidscriteria naleven, te beschermen en bij te staan. Dit vormt een aanvulling op 
maatregelen om de handel met illegale producenten in de hele wereld een halt toe te roepen.

Deze aanvulling verwijst naar de oorspronkelijke tekst uit de conclusies van de Raad 
Landbouw van oktober 2003.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In het kader van bilaterale 
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besprekingen moet de Gemeenschap 
voorts belangrijke houtverbruikende 
landen zoals de VS, China, Rusland en 
Japan ertoe aansporen om het probleem 
te bespreken, geharmoniseerde en 
adequate verplichtingen voor de 
marktdeelnemers op hun eigen houtmarkt 
vast te stellen en een onafhankelijk 
wereldwijd alarmsysteem en register voor 
illegale houtkap in te stellen, dat 
bijvoorbeeld uit Interpol en een bevoegde 
instantie van de Verenigde Naties bestaat 
en dat over de recentste 
satellietopsporingstechnologie beschikt.

Motivering

De belangrijkste houtimporterende en houtproducerende landen hebben de 
verantwoordelijkheid om samen te werken en alle politieke, wettelijke en technologische 
middelen te gebruiken om illegale houtkap te bestrijden. Op louter vrijwillige basis en zonder 
internationale coördinatie zouden slechts weinig landen bereid zijn om hun mogelijkheden 
voor het uit- of invoeren van hout te beperken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Marktdeelnemers in landen met 
bossen die van internationaal ecologisch 
belang zijn, moeten een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben voor 
duurzame houtontginning.

Motivering

Gedragscodes moeten in de eerste plaats worden opgelegd aan marktdeelnemers in landen 
met uitgestrekte bosgebieden die de “groene longen” van de aarde vormen en in belangrijke 
mate bijdragen aan de bestrijding van de opwarming van de aarde.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Rekening houdend met de 
complexiteit van de onderliggende factoren 
en de effecten van illegale houtkap, moeten 
de prikkels die aanzetten tot illegaal 
gedrag, worden verminderd door het 
gedrag van de marktdeelnemers te 
beïnvloeden.

(10) Rekening houdend met de 
complexiteit van de onderliggende factoren 
en de effecten van illegale houtkap, moeten 
de prikkels die aanzetten tot illegaal 
gedrag, worden verminderd door het 
gedrag van de marktdeelnemers te 
beïnvloeden. Strengere eisen en 
verplichtingen en sterkere wettelijke 
middelen om het bezit en de verkoop van 
illegaal hout en illegale houtproducten 
door marktdeelnemers op de EU-markt te 
bestraffen, behoren tot de meest effectieve 
oplossingen om marktdeelnemers ervan te 
weerhouden zaken te doen met illegale 
leveranciers.

Motivering

De verordening moet een duidelijkere aanpak hebben en specifieke maatregelen omvatten om 
het in de handel brengen van illegaal hout te beperken. Alleen een combinatie van 
stimulansen en afschrikking kan een marktdeelnemer er daadwerkelijk van weerhouden voor 
een illegale leverancier in een derde land te kiezen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De algemene doelstelling om tot 
duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout 
en houtproducten op de markt brengen 
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 

Schrappen
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Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen 
vastgestelde duurzaamheidscriteria 
gelden, is deze verordening niet op 
dergelijke producten van toepassing.

Motivering

De verordening mag geen achterpoortjes bevatten die kunnen worden gebruikt om illegaal 
gekapt hout in te voeren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter -a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) ervoor zorgen dat alleen legaal 
geoogst hout en producten daarvan op de 
markt worden gebracht, door een 
traceerbaarheidssysteem en toezicht door 
een derde partij;

Motivering

In de verordening moet worden verduidelijkt wat er qua risicobeheersprocedures van de 
marktdeelnemers wordt verwacht en moet rekening worden gehouden met de kosten die 
vooral bedrijven die met het buitenland zaken doen, moeten maken om te controleren of hun 
leveranciers de good practices naleven.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een risicobeheersprocedure omvatten en b) een effectieve en duidelijke
risicobeheersprocedure omvatten waarbij 
de controles en de financiële middelen 
van de marktdeelnemers vooral op 
gevallen met een hoog risico worden 
gericht en die het volgende inhoudt:

i) stelselmatige opsporing van risico’s;
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ii) toepassing van alle maatregelen die 
nodig zijn om de blootstelling aan risico’s 
te beperken;
iii) vaststelling van procedures die 
regelmatig worden uitgevoerd en 
geregistreerd om na te gaan of de onder i) 
en ii) genoemde maatregelen doeltreffend 
functioneren en om deze zo nodig aan te 
passen;

Motivering

In de verordening moet worden verduidelijkt wat er qua risicobeheersprocedures van de 
marktdeelnemers wordt verwacht en moet rekening worden gehouden met de kosten die 
vooral bedrijven die met het buitenland zaken doen, moeten maken om te controleren of hun 
leveranciers de good practices naleven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt maatregelen vast 
voor de uitvoering van dit artikel. De 
Commissie stelt met name criteria op voor 
de beoordeling of er een risico bestaat dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht.

2. De Commissie stelt maatregelen vast 
voor de uitvoering van dit artikel om 
ervoor te zorgen dat de voorschriften op 
uniforme wijze worden geïnterpreteerd en 
dat de marktdeelnemers deze effectief 
naleven. De Commissie stelt met name 
criteria op voor de beoordeling of er een 
risico bestaat dat illegaal gekapt hout en 
producten daarvan op de markt worden 
gebracht.

Motivering

De zorgvuldigheidseisen waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen, kunnen slechts 
effectief worden toegepast indien de marktdeelnemers, en met name marktdeelnemers die met 
leveranciers in het verre buitenland werken, hun verplichtingen duidelijk begrijpen en deze 
ook tijdig en praktisch kunnen vervullen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat bij 
overtredingen van deze verordening 
sancties worden opgelegd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De bevoegde autoriteiten worden 
uitgerust met een betrouwbaar 
traceerbaarheidssysteem waarmee 
internationaal verhandelde 
houtproducten kunnen worden getraceerd 
en met systemen voor publiek toezicht 
waarmee kan worden beoordeeld in welke 
mate marktdeelnemers hun verplichtingen 
nakomen en die marktdeelnemers helpen 
na te gaan aan welke leveranciers van 
hout en houtproducten een groot risico 
verbonden is.

Motivering

De verordening voorziet niet in criteria die de aangewezen nationale autoriteiten effectief in 
staat stelt te voldoen aan de verzoeken om elke marktdeelnemer te controleren. Zij moeten 
over meer middelen kunnen beschikken om controle en toezicht op de houthandel uit te 
oefenen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst één of meer voor de 
uitvoering van deze verordening bevoegde 
autoriteiten aan.

1. Elke lidstaat wijst één of meer voor de 
uitvoering van deze verordening bevoegde 
autoriteiten aan. Deze autoriteiten moeten 
voldoende bevoegdheden krijgen om deze 
verordening te handhaven door toezicht 
uit te oefenen op de toepassing ervan, 
vermoedelijke overtredingen te 
onderzoeken in samenwerking met de 
douanediensten en overtredingen tijdig te 
melden aan de vervolgende autoriteit.

Motivering

De nationale autoriteiten die alle aspecten van deze verordening ten uitvoer moeten leggen, 
moeten de nodige bevoegdheden hebben om toezicht te houden op het hele proces dat moet 
beletten dat illegaal gekapt hout op de EU-markt wordt binnengebracht. Dit omvat ook 
samenwerking met de nationale douane-, politie- en justitieautoriteiten.
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