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Ændringsforslag 47
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder, herunder træ, 
andre skovprodukter og miljøtjenester.

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder; de udgør et 
vigtigt element for vandcirkulationen og 
hindrer oversvømmelser og jorderosion; 
de påvirker væsentligt det lokale klima og 
reducerer atmosfærens indhold af CO2; de 
byder på træ og andre skovprodukter 
(f.eks. kød, harpiks, osv.), spiller en 
sundhedsmæssig og rekreativ rolle, samt
byder på miljøtjenester.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer skovenes nytte for miljøet og samfundsøkonomien og dermed 
løfter dokumentets status.

Ændringsforslag 48
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder, herunder træ, 
andre skovprodukter og miljøtjenester.

(1) Skove byder på en bred vifte af 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige goder, herunder træ, 
andre skovprodukter og miljøtjenester samt 
beboelse for lokale samfund.

Or. nl
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Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.

Ændringsforslag 49
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Skoven er en økonomisk ressource, 
hvis brug fører til velstand og 
beskæftigelse. Anvendelsen har også 
positive indvirkninger på klimaet, 
eftersom skovens produkter kan erstatte 
mere energikrævende produkter.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at skovbruget også har positive sociale og økonomiske 
funktioner.

Ændringsforslag 50
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Det er ikke mindst set i et 
klimaperspektiv af stor betydning, at 
underleverandører, som opererer på det 
indre marked, kun udbyder lovligt skovet 
tømmer, da sådanne produkter sikrer, at 
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den vigtige funktion, som skoven har for 
nedbringelsen af kuldioxid, ikke 
forstyrres. Endvidere bidrager 
anvendelsen af lovligt skovet tømmer som 
bygningsmateriale i f.eks. træhuse til en 
kontinuerlig binding af kuldioxid.

Or. sv

Begrundelse

Skovens kuldioxidsænkende funktion og skovprodukters mulighed for at binde kuldioxid kan 
ikke understreges nok.

Ændringsforslag 51
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Skoven og skovindustrien står for en 
meget stor del af udviklingslandenes 
sociale og økonomiske udvikling og udgør 
i sådanne lande den primære 
indkomstkilde for mange mennesker. Det 
er derfor vigtigt, at man ikke hindrer 
denne udvikling og indkomstkilde, men i 
stedet fokuserer på, hvordan man kan 
hjælpe med at bidrage til en mere holdbar 
udvikling af skovbruget i disse områder.

Or. sv

Begrundelse

Man må ikke glemme, hvor stor en del af verdens befolkning, der er direkte afhængig af 
skoven som indkomstkilde. Konsekvenserne af en forkert holdning til skovbruget i verdens 
fattigste områder kan få ødelæggende konsekvenser for dem, som lever der. Fokus skal derfor 
ligge på en holdbar social og økonomisk udvikling af skovbruget.
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Ændringsforslag 52
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På grund af den voksende efterspørgsel 
efter træ og træprodukter på verdensplan 
kombineret med de institutionelle og 
forvaltningsmæssige svagheder inden for 
skovsektoren i en række træproducerende 
lande er ulovlig skovhugst og den hertil 
knyttede handel blevet et stadig større 
problem.

(2) På grund af den voksende efterspørgsel 
efter træ og træprodukter på verdensplan 
kombineret med de institutionelle og 
forvaltningsmæssige svagheder inden for 
skovsektoren i en række træproducerende 
lande er ulovlig skovhugst og den hertil 
knyttede handel og distribution blevet et 
stadig større problem.

Or. pl

Begrundelse

Foruden handel og ulovlig skovhugst bør der tilføjes distribution, som er et vigtigt mellemled 
mellem skovhugst og ulovlig handel.

Ændringsforslag 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er tydeligt, at presset på de 
naturlige skovressourcer og 
efterspørgslen efter træ og træprodukter 
ofte er for stort, og at Fællesskabet 
nødvendigvis må begrænse indvirkningen 
på skovøkosystemerne, uanset hvor 
virkningerne forekommer.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem af stor global betydning. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, og den truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og udvikling. 
Desuden har den samfundsmæssige, 
politiske og økonomiske konsekvenser.

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem af stor global betydning. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, og den truer den biologiske 
mangfoldighed, truer det oprindelige folks 
beboelser og underminerer bæredygtig 
skovforvaltning og udvikling. Desuden har 
den samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser, og den udgør 
ligeledes en trussel for lokale samfund, 
som er afhængige af skoven for at 
overleve, samt en trussel for oprindelige 
folks rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.

Ændringsforslag 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem af stor global betydning. Den
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 

(3) Ulovlig skovhugst sammen med
institutionelle og forvaltningsmæssige 
mangler på skovområdet i et betydeligt 
antal træproducerende lande er et 
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ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, og den truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og udvikling. 
Desuden har den samfundsmæssige, 
politiske og økonomiske konsekvenser.

omfattende problem af stor global 
betydning. Ulovlig skovhugst udgør en 
alvorlig trussel mod skovene, idet den 
bidrager til afskovningen og 
skovødelæggelse, der er ansvarlig for 
omkring 20 % af CO2-emissionerne, og 
den truer den biologiske mangfoldighed og 
underminerer bæredygtig skovforvaltning 
og udvikling. Desuden har den 
samfundsmæssige, politiske og 
økonomiske konsekvenser, som ofte
hindrer fremskridt i opnåelsen af god 
forvaltningspraksis.

Or. en

Begrundelse

Korruption gør, at de naturlige ressourcer udtømmes hurtigere, især primærskovene, som 
mange samfund betragter som et grundlag for deres levebrød. F.eks. har regeringen i 
Indonesien skønnet, at tabte skovindtægter koster nationen op mod 4 mia. amerikanske 
dollars om året, eller ca. fem gange det årlige budget for sundhedsministeriet.

Ændringsforslag 56
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem af stor global betydning. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er 
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, og den truer den biologiske 
mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og udvikling. 
Desuden har den samfundsmæssige, 
politiske og økonomiske konsekvenser.

(3) Ulovlig skovhugst er et omfattende 
problem af stor global betydning. Den 
udgør en alvorlig trussel mod skovene, idet 
den bidrager til afskovningen, der er
ansvarlig for omkring 20 % af CO2-
emissionerne, påvirker ørkendannelsen og 
steppedannelsen, øger jordens erosion og 
ekstremme vejrfænomener med dertil 
hørende oversvømmelser, samt truer den 
biologiske mangfoldighed og underminerer 
bæredygtig skovforvaltning og udvikling. 
Desuden har den samfundsmæssige, 
politiske og økonomiske konsekvenser.
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Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer processer og miljøtrusler forårsaget af ekstensiv skovhugst.

Ændringsforslag 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Fællesskabet og medlemsstaterne har
forpligtet sig juridisk og politisk til 
bevarelse og bæredygtig anvendelse af 
jordens ressourcer og til bekæmpelse af 
illegal skovhugst og den dermed 
forbundne handel og korruption tillige 
med bæredygtig skovforvaltning, 
bekæmpelse af fattigdom og oprindelige 
folkeslags rettigheder og lokale og 
skovafhængige samfund. Denne 
forordning skulle bidrage til opfyldelsen 
af disse forpligtelser og tilsagn, herunder 
forpligtelserne i:
a)Konventionen om den biologiske 
mangfoldighed af 1992 (CBD)
B) Konventionen om international handel 
med udryddelsestruede vilde dyr og 
planter af 1973 (CITES)
c)De internationale overenskomster om 
tropisk træ (ITTA) af 1983, 1994 og 2006
d)De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer af 
2002 (UNFCCC)
e)De Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse af 1994
f)Rioerklæringen fra 1992 om miljø og 
udvikling
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g)Johannesborgerklæringen og 
-gennemførelsesplanen som vedtaget 
under verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling den 4. september 2002
h) forslag til foranstaltninger fra den 
mellemstatslige gruppe vedrørende 
skove/internationalt forum vedrørende 
skove
i) UNCED's ikke-juridisk bindende 
autoritative erklæring om principper for 
en global enighed om forvaltning, 
bevarelse og bæredygtig udvikling af alle 
slags skove af 1992
j) Agenda 21 som vedtaget på De 
Forenede Nationers konference om miljø 
og udvikling (UNCED) i juni 1992
k) De Forenede Nationers Særlige 
Samlings (Ungass) resolution "Program 
for videreførelse af Agenda 21" af 1997
1)Millenniumdeklarationen af 2000
m) Verdenspagten for natur af 1982
n) erklæring fra De Forenede Nationers 
konference om det menneskelige miljø af 
1972
o) handlingsplanen for det menneskelige 
miljø, forslagene fra den mellemstatslige 
gruppe om skove, der blev vedtaget af De 
Forenede Nationers Generalforsamling 
på den særlige samling i 1997
p) resolutionen fra De Forenede 
Nationers Skovforum 4/2
r) Konventionen om beskyttelse af 
Europas vilde dyr og planter samt 
naturlige levesteder af 1979
s) De Forenede Nationers konvention 
mod korruption, der blev ratificeret af EF 
i 2005 og et flertal af EU's medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Korruption gør, at de naturlige ressourcer udtømmes hurtigere, især primærskovene, som 
mange samfund betragter som et grundlag for deres levebrød. F.eks. har regeringen i 
Indonesien skønnet, at tabte skovindtægter koster nationen op mod 4 mia. amerikanske 
dollars om året, eller ca. fem gange det årlige budget for sundhedsministeriet.

Ændringsforslag 58
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om det sjette 
miljøhandlingsprogram anføres som en 
prioriteret aktivitet undersøgelse af 
muligheden for at træffe aktive 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af handel med ulovligt 
fældede træer og fortsættelse af 
Fællesskabets og medlemsstaternes aktive 
deltagelse i gennemførelsen af globale og 
regionale resolutioner og aftaler om 
skovrelaterede spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 59
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rådet og Europa-Parlamentet støttede 
meddelelsen i erkendelse af, at det er 
nødvendigt, at Fællesskabet bidrager til de 
internationale bestræbelser på at løse 
problemet med ulovlig skovhugst.

(5) Rådet og Europa-Parlamentet støttede 
meddelelsen i erkendelse af, at det er 
nødvendigt, at Fællesskabet bidrager til de 
internationale bestræbelser på at løse 
problemet med ulovlig skovhugst, handel 
og distribution.
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Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget tager hensyn til alle led i en ulovlig handel med træ - fra hugst gennem 
transport til salg. Det forekommer meningsløst at beskæftige sig alene med skovhugst. Man 
bør også befatte sig med de virksomheder, der køber ulovligt hugget træ for lave priser og 
transporterer det til den anden ende af verden uden at respektere CITES konventionen.

Ændringsforslag 60
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I overensstemmelse med meddelelsens 
mål, nemlig at sikre, at kun træprodukter, 
der er fremstillet i overensstemmelse med 
producentlandets nationale lovgivning, 
indføres i EU, har Fællesskabet forhandlet 
frivillige partnerskabsaftaler (VPA) med 
træproducerende lande (partnerlande), der 
pålægger parterne en bindende juridisk 
forpligtelse til at indføre en licensordning 
og regulere handlen med træ og 
træprodukter, som er anført i aftalerne.

(6) I overensstemmelse med meddelelsens 
mål, nemlig at sikre, at kun træprodukter, 
der er fremstillet i overensstemmelse med 
producentlandets nationale lovgivning, 
indføres i EU, har Fællesskabet forhandlet 
frivillige partnerskabsaftaler (VPA) med 
træproducerende lande (partnerlande), der 
pålægger parterne en bindende juridisk 
forpligtelse til at indføre en licensordning 
og regulere handlen med træ og 
træprodukter, som er anført i aftalerne. Der 
kan kun indgås VPA'er med 
træproducerende lande, hvis disse landes 
nationale lovgivning i henseende til 
træfældning, ud over beskyttelsen af 
miljøet, den biologiske mangfoldighed og 
økosystemet, også sikrer beboelserne for 
de lokale samfund, som er afhængige af 
skoven for at overleve, og de oprindelige 
folks rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
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bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.

Ændringsforslag 61
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af problemets omfang og 
påtrængende karakter er det nødvendigt 
aktivt at støtte bekæmpelsen af ulovlig 
hugst og den tilknyttede handel og styrke 
VPA-initiativet og forbedre synergien 
mellem skovbevarende foranstaltninger og 
foranstaltninger, der skal sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, herunder 
bekæmpelse af klimaændringer og tab af 
biologisk mangfoldighed.

(7) I betragtning af problemets omfang og 
påtrængende karakter er det nødvendigt 
aktivt at støtte bekæmpelsen af ulovlig 
hugst og den tilknyttede handel og 
distribution og styrke VPA-initiativet og 
forbedre synergien mellem skovbevarende 
foranstaltninger og foranstaltninger, der 
skal sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, 
herunder bekæmpelse af klimaændringer, 
forhindring af jordens erosion og 
ørkendannelse og steppedannelse, samt
tab af biologisk mangfoldighed.

Or. pl

Begrundelse

Foruden handel og ulovlig skovhugst bør der tilføjes distribution, som er et vigtigt mellemled 
mellem skovhugst og ulovlig handel. Ændringsforslaget nævner de processer og miljøtrusler 
forårsaget af ulovlig skovhugst, der var en del af EU's miljøpolitik udfærdiget under Europa-
Parlamentets forrige embedsperiode.

Ændringsforslag 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af problemets omfang og 
påtrængende karakter er det nødvendigt 
aktivt at støtte bekæmpelsen af ulovlig 

(7) I betragtning af problemets omfang og 
påtrængende karakter er det nødvendigt 
aktivt at støtte bekæmpelsen af ulovlig 
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hugst og den tilknyttede handel og styrke 
VPA-initiativet og forbedre synergien 
mellem skovbevarende foranstaltninger og 
foranstaltninger, der skal sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, herunder 
bekæmpelse af klimaændringer og tab af 
biologisk mangfoldighed.

hugst og den tilknyttede handel for at 
begrænse Fællesskabets virkning på 
skovøkosystemerne og styrke VPA-
initiativet og forbedre synergien mellem 
skovbevarende foranstaltninger og 
foranstaltninger, der skal sikre 
fattigdomsbekæmpelse, et højt 
miljøbeskyttelsesniveau, herunder 
bekæmpelse af klimaændringer og tab af 
biologisk mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 63
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er nødvendigt at anerkende de 
bestræbelser, der gøres af lande, som har 
indgået frivillige partnerskabsaftaler 
(FLEGT) med Kommissionen, og 
principperne heri, navnlig med hensyn til 
definitionen af lovligt fremstillet træ. Der 
bør også tages hensyn til, at under FLEGT-
licensordningen er det kun træ og 
træprodukter, der er fremstillet i 
overensstemmelse med gældende nationale 
love, som kan eksporteres til Fællesskabet. 
Med henblik herpå bør træprodukter, som 
er opført i bilag II og III til Rådets 
forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. 
december 2005 om indførelse af en 
FLEGT-licensordning for import af træ til 
Det Europæiske Fællesskab, og som 
stammer fra partnerlande, der er opført i 
bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 
2173/2005, betragtes som værende lovligt 
fremstillet, forudsat at de opfylder 
bestemmelserne i denne forordning og 
eventuelle gennemførelsesbestemmelser.

(8) Det er nødvendigt at anerkende de 
bestræbelser, der gøres af lande, som har 
indgået frivillige partnerskabsaftaler 
(FLEGT) med Kommissionen, og 
principperne heri, navnlig med hensyn til 
definitionen af lovligt fremstillet træ. Der 
bør også tages hensyn til, at under FLEGT-
licensordningen er det kun træ og 
træprodukter, der er fremstillet i 
overensstemmelse med gældende nationale 
love, som kan eksporteres til Fællesskabet. 
Med henblik herpå bør træprodukter, som 
er opført i bilag II og III til Rådets 
forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. 
december 2005 om indførelse af en 
FLEGT-licensordning for import af træ til 
Det Europæiske Fællesskab, og som 
stammer fra partnerlande, der er opført i 
bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 
2173/2005, betragtes som værende lovligt 
fremstillet, forudsat at de opfylder 
bestemmelserne i denne forordning og 
eventuelle gennemførelsesbestemmelser.
Principperne i VPA'erne, især hvad angår 
definitionen af begrebet "lovligt 
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produceret træ" skal blandt andet omfatte 
og garantere bæredygtig skovforvaltning, 
opretholdelse af den biologiske 
mangfoldighed, beskyttelse af de lokale 
samfund, som er afhængige af skoven for 
at overleve, og deres rettigheder, 
beskyttelse af oprindelige folk og sikring 
af deres rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.

Ændringsforslag 64
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst.

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne primært grundlag 
for, hvorledes man definerer ulovlig 
skovhugst. Anvendelsen af standarder for 
lovlighed bør medføre yderligere 
overvejelser med hensyn til internationale 
standarder, som bl.a. omfatter 
standarderne for Den Afrikanske 
Organisation for Træ; Den Internationale 
Organisation for Tropisk Træ; 
Montrealprocessen om kriterier og 
parametre med henblik på bevarelse og 
bæredygtig forvaltning af tempererede og 
boreale skove og den fælleseuropæiske 
proces om kriterier og indikatorer for 
bæredygtig skovforvaltning. Det skulle 
bidrage til gennemførelsen af 
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internationale forpligtelser, principper og 
anbefalinger, som bl.a. vedrører
formindskelse af klimaændringer, 
reduktion af tab af biodiversitet, 
bekæmpelse af fattigdom, reduktion af 
ørkendannelse og beskyttelse og fremme 
af oprindelige folkeslags rettigheder og 
lokale samfund, der er skovafhængige. 

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 5 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst.

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne primært grundlag 
for, hvorledes man definerer ulovlig 
skovhugst. Anvendelsen af standarder for 
lovlighed bør medføre yderligere 
overvejelser med hensyn til internationale 
standarder, som bl.a. omfatter 
standarderne for Den Afrikanske 
Organisation for Træ; Den Internationale 
Organisation for Tropisk Træ; 
Montrealprocessen om kriterier og 
parametre med henblik på bevarelse og 
bæredygtig forvaltning af tempererede og 
boreale skove og den fælleseuropæiske 
proces om kriterier og indikatorer for 
bæredygtig skovforvaltning. Det skulle 
bidrage til gennemførelsen af 
internationale forpligtelser, principper og 
anbefalinger, som bl.a. vedrører
formindskelse af klimaændringer, 
reduktion af tab af biodiversitet, 



AM\764461DA.doc 17/109 PE418.388v01-00

DA

bekæmpelse af fattigdom, reduktion af 
ørkendannelse og beskyttelse og fremme 
af oprindelige folkeslags rettigheder og 
lokale samfund, der er skovafhængige.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal bidrage til en bredere målsætning om bæredygtig udvikling og god 
forvaltning til at imødegå ulovlig skovhugst. Anvendelse af forordningen til gennemførelse af 
bestemmelserne i internationale og regionale aftaler, som EU og andre lande deltager i, vil 
hjælpe med til at opnå dette.

Ændringsforslag 66
Péter Olajos

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst.

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet er 
fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst. 
Det land, som fælder tømmer, bør 
fremlægge en liste over den samlede 
lovlige skovhugst, herunder nærmere 
angivelser af træsorter og maksimal 
træproduktion.

Or. en

Begrundelse

At få et nøjagtigt tal for den lovlige skovhugst bør være et minimumskrav i alle lande.
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Ændringsforslag 67
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
er det lovgivningen i det land, hvor træet 
er fældet, som bør danne grundlag for, 
hvorledes man definerer ulovlig skovhugst.

(11) Uden en internationalt aftalt definition 
af, hvorledes man definerer ulovlig 
skovhugst, skal træ og træprodukter fra de 
træproducerende lande udelukkes fra 
markedet.

Or. nl

Begrundelse

Utilstrækkelig lovgivning om træfældning i det træproducerende land må ikke medføre, at træ 
og træprodukter fra uansvarlig træfældning i EU kommer på markedet og/eller sætte disse 
lande i stand til på uretmæssig måde at konkurrere med træproducerende lande, som netop 
opfylder alle velfærds- og miljøstandarder.

Ændringsforslag 68
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de markedsføres for første gang. For at 
undgå unødvendige administrative byrder 
bør kravene i denne forordning kun gælde 
træ eller træprodukter, der for første gang 
markedsføres af en virksomhed, og ikke 
alle virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden.

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de markedsføres for første gang. For at 
undgå unødvendige administrative byrder 
bør kravet om at iværksætte et komplet 
system af foranstaltninger og procedurer 
(en påpasselighedsordning) med henblik 
på at minimere risikoen for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
træprodukter heraf kun gælde træ eller 
træprodukter, der for første gang 
markedsføres af en virksomhed, og ikke 
alle virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden. Alle virksomheder i 
forsyningskæden bør imidlertid være 
bundet af det generelle forbud mod at 
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markedsføre træ eller træprodukter fra 
ulovlige kilder og skal udøve fornøden 
omhu med henblik herpå.

Or. nl

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 6 i udkastet til betænkning. Præcisering.

Ændringsforslag 69
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de markedsføres for første gang. For at 
undgå unødvendige administrative byrder 
bør kravene i denne forordning kun gælde 
træ eller træprodukter, der for første gang 
markedsføres af en virksomhed, og ikke 
alle virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden.

(12) Mange træprodukter gennemgår 
mange forskellige processer, før og efter at 
de købes for første gang. For at undgå 
unødvendige administrative byrder bør 
kravene i denne forordning kun gælde de 
virksomheder, der første gang køber træ 
eller træprodukter på markedet, og ikke 
alle virksomheder, som er involveret i 
distributionskæden.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere. 
Køberne handler jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.
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Ændringsforslag 70
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Alle operatører (forhandlere og 
producenter) i forsyningskæden for træ 
og træprodukter på det europæiske 
marked skal på de udbudte produkter 
tydeligt markere, hvilken lovlig kilde eller 
leverandør træet stammer fra.

Or. nl

Begrundelse

Alle operatører i forsyningskæderne er underlagt forbuddet mod at bringe ulovligt og/eller 
uansvarligt fældet træ på markedet. Samtidig med sporbarheden skal det fremgå tydeligt, 
hvem leverandøren af træet er, så der altid kan findes tilbage til oprindelsen af træet i 
vedkommendes træprodukter.

Operatører, som første gang markedsfører produkter, skal imidlertid opfylde yderligere 
regler, da disse er bestemmende for træ, der markedsføres på det europæiske marked.

Ændringsforslag 71
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det overordnede mål om at sikre 
bæredygtighed gennem fremme af 
bæredygtighedskriterier er fortsat en 
prioritet for Fællesskabet. På baggrund af 
denne målsætning og for at mindske 
byrden for virksomheder, der 
markedsfører træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 
XX/XX om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, 

udgår
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gælder denne forordning ikke disse 
produkter.

Or. fr

Begrundelse

Alt træ og ethvert træprodukt bør, uanset dets endelige anvendelsesformål, være underlagt 
denne forordning.

Ændringsforslag 72
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det overordnede mål om at sikre 
bæredygtighed gennem fremme af 
bæredygtighedskriterier er fortsat en 
prioritet for Fællesskabet. På baggrund af 
denne målsætning og for at mindske 
byrden for virksomheder, der 
markedsfører træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 
XX/XX om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, 
gælder denne forordning ikke disse 
produkter.

udgår

1 note vedrørende EUT: henvisningen indsættes, 
når direktivet er vedtaget.

Or. nl

Begrundelse

Udelukkelsen af produkter, som ikke skal opfylde betingelserne for lovlighed og/eller 
bæredygtighed, er forkert og underminerer formålet med dette direktiv.
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Ændringsforslag 73
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det overordnede mål om at sikre 
bæredygtighed gennem fremme af 
bæredygtighedskriterier er fortsat en 
prioritet for Fællesskabet. På baggrund af 
denne målsætning og for at mindske 
byrden for virksomheder, der 
markedsfører træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 
XX/XX om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder, gælder 
denne forordning ikke disse produkter.

(13) Det overordnede mål om at sikre 
bæredygtighed gennem fremme af 
bæredygtighedskriterier er fortsat en 
prioritet for Fællesskabet. På baggrund af 
denne målsætning og for at mindske 
byrden for virksomheder, der køber træ og 
træprodukter, der er omfattet af de 
bindende kriterier for bæredygtighed, som 
er opstillet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EF) nr. XX/XX om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder, gælder denne 
forordning ikke disse produkter.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere. 
Køberne handler jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 74
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ved den første markedsføring i EU af 
træ og træprodukter bør virksomhederne 
udvise fornøden omhu ved at følge et 
system af foranstaltninger og procedurer 
(en påpasselighedsordning) for at mindske 

(14) Ved den første markedsføring i EU af 
træ og træprodukter bør virksomhederne 
udvise fornøden omhu ved at følge et 
system af foranstaltninger og procedurer 
(en påpasselighedsordning) for at udelukke
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risikoen for markedsføring i EU af ulovligt 
fældet træ og træprodukter heraf.

markedsføring i EU af ulovligt fældet træ 
og træprodukter heraf.

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er ikke kun at mindske markedsføringen af ulovligt træ og træ, 
som er fældet uansvarligt, men at udelukke det fra markedet. Begrebet "for at mindske" er for 
blødt, uklart og kan fortolkes forskelligt.

Ændringsforslag 75
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Ved den første markedsføring i EU af 
træ og træprodukter bør virksomhederne
udvise fornøden omhu ved at følge et 
system af foranstaltninger og procedurer 
(en påpasselighedsordning) for at mindske 
risikoen for markedsføring i EU af ulovligt 
fældet træ og træprodukter heraf.

(14) Virksomheder, der første gang køber 
træ og træprodukter i EU, bør udvise 
fornøden omhu ved at følge et system af 
foranstaltninger og procedurer (en 
påpasselighedsordning) for at mindske 
risikoen for markedsføring i EU af ulovligt 
fældet træ og træprodukter heraf.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere. 
Køberne handler jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.
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Ændringsforslag 76
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Påpasselighedsordningen bør give 
adgang til oplysninger om oprindelse og 
om leverandører af træ og træprodukter, 
der markedsføres i EU, og til 
informationer om overholdelse af 
gældende lovgivning.

(15) Påpasselighedsordningen bør give 
adgang til oplysninger om oprindelse og 
om leverandører af træ og træprodukter, 
der købes i EU, og til informationer om 
overholdelse af gældende lovgivning.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere. 
Køberne handler jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 77
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Ved gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen og 
medlemsstaterne tage særligt hensyn til 
små og mellemstore virksomheders 
særligt udsatte position og begrænsede 
ressourcer. Det er yderst vigtigt at 
sådanne virksomheder ikke belastes af 
komplicerede regler, som hindrer deres 
udvikling. Kommissionen bør derfor, så 
vidt det er muligt, med udgangspunkt i de 
principper og mekanismer, som fastsættes 
i den kommende "Small Business Act", 
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udarbejde forenklede systemer til små og 
mellemstore virksomheders forpligtelser i 
henhold til denne forordning, uden at 
sætte dens formål og sigte på spil, og 
tilbyde disse virksomheder fuldgode 
alternativer, så de kan fungere i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
lovgivning.

Or. sv

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheders begrænsede ressourcer og muligheder for at indgå i 
omfattende og ikke sjældent omstændelige overvågningsanordninger skal tages i betragtning, 
når Kommissionen udarbejder og vedtager foranstaltninger til gennemførelse af et system for 
behørig forsigtighed. Så vidt det er muligt uden at risikere, at forordningens formål og sigte 
undergraves, skal Kommissionen derfor tage særligt hensyn til disse virksomheders 
særstilling og i overensstemmelse hermed også tilbyde forenklede, men ligeværdige, 
alternativer.

Ændringsforslag 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Træbranchen er af største betydning 
for Fællesskabets erhvervsliv. 
Brancheorganisationer spiller en vigtig 
rolle i denne sektor, da de repræsenterer 
branchens interesser bredt og er i dialog 
med en bred vifte af interesseparter. 
Organisationerne har også ekspertise og 
kapacitet til at analysere den relevante 
lovgivning og hjælpe medlemmerne med 
at overholde de gældende regler, forudsat 
at de ikke bruger deres kompetence til at 
dominere markedet. For at lette 
gennemførelsen af denne forordning og 
bidrage til at udvikle god praksis er det 
hensigtsmæssigt at anerkende de organer, 
der har udviklet krav til gennemførelsen af 

(16) For at lette gennemførelsen af denne 
forordning og bidrage til at udvikle god 
praksis er det hensigtsmæssigt at anerkende 
de organer, der har udviklet passende og 
effektive krav til gennemførelsen af 
påpasselighedsordningerne. En liste over
sådanne anerkendte organer vil blive 
offentliggjort.
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påpasselighedsordningerne. En liste of
sådanne anerkendte organer vil blive 
offentliggjort og vil gøre det muligt for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at anerkende 
overvågningsorganer, som er opført på 
listen.

Or. en

Begrundelse

Forenkling (første del). De virksomheder, der har taget alle forholdsregler for at sikre, at 
påpasselighedsordningerne er effektive og troværdige, bør belønnes for deres indsats.

Ændringsforslag 79
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Træbranchen er af største betydning 
for Fællesskabets erhvervsliv. 
Brancheorganisationer spiller en vigtig 
rolle i denne sektor, da de repræsenterer 
branchens interesser bredt og er i dialog 
med en bred vifte af interesseparter. 
Organisationerne har også ekspertise og 
kapacitet til at analysere den relevante 
lovgivning og hjælpe medlemmerne med 
at overholde de gældende regler, forudsat 
at de ikke bruger deres kompetence til at 
dominere markedet. For at lette 
gennemførelsen af denne forordning og 
bidrage til at udvikle god praksis er det 
hensigtsmæssigt at anerkende de organer, 
der har udviklet krav til gennemførelsen af 
påpasselighedsordningerne. En liste of 
sådanne anerkendte organer vil blive 
offentliggjort og vil gøre det muligt for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at anerkende 
overvågningsorganer, som er opført på 

(16) For at lette gennemførelsen af denne 
forordning og bidrage til at udvikle god 
praksis er det hensigtsmæssigt at anerkende 
de organer, der har udviklet krav til 
gennemførelsen af 
påpasselighedsordningerne. En liste of 
sådanne anerkendte organer vil blive 
offentliggjort.
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listen.

Or. nl

Begrundelse

For troværdigt at kunne overholde kravene i denne forordning og dem i de gode praksisser er 
det nødvendigt, at relevante ikkekommercielle ngo'er (miljø- og 
menneskerettighedsorganisationer) deltager i ovennævnte kontrolorganer.

Ændringsforslag 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Træbranchen er af største betydning 
for Fællesskabets erhvervsliv. 
Brancheorganisationer spiller en vigtig 
rolle i denne sektor, da de repræsenterer 
branchens interesser bredt og er i dialog 
med en bred vifte af interesseparter. 
Organisationerne har også ekspertise og 
kapacitet til at analysere den relevante 
lovgivning og hjælpe medlemmerne med at 
overholde de gældende regler, forudsat at 
de ikke bruger deres kompetence til at 
dominere markedet. For at lette 
gennemførelsen af denne forordning og 
bidrage til at udvikle god praksis er det 
hensigtsmæssigt at anerkende de organer, 
der har udviklet krav til gennemførelsen af 
påpasselighedsordningerne. En liste of 
sådanne anerkendte organer vil blive 
offentliggjort og vil gøre det muligt for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at anerkende 
overvågningsorganer, som er opført på 
listen.

(16) Træbranchen er af største betydning 
for Fællesskabets erhvervsliv. 
Brancheorganisationer spiller en vigtig 
rolle i denne sektor, da de repræsenterer 
branchens interesser bredt og er i dialog 
med en bred vifte af interesseparter. 
Organisationerne har også ekspertise og 
kapacitet til at analysere den relevante 
lovgivning og hjælpe medlemmerne med at 
overholde de gældende regler, forudsat at 
de ikke bruger deres kompetence til at 
dominere markedet. For at lette 
gennemførelsen af denne forordning og 
bidrage til at udvikle god praksis er det 
hensigtsmæssigt at anerkende de organer, 
der har udviklet krav til gennemførelsen af 
påpasselighedsordningerne. Disse organer 
kan være organer for økonomiske 
operatører, da disse har ekspertise og 
kapacitet til at analysere den relevante 
lovgivning og kan hjælpe deres 
medlemmer med at overholde 
bestemmelserne. En liste over sådanne 
anerkendte organer vil blive offentliggjort 
og vil gøre det muligt for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder at anerkende 
overvågningsorganer, som er opført på 



PE418.388v01-00 28/109 AM\764461DA.doc

DA

listen.

Or. fr

Begrundelse

Organerne for de økonomiske operatører råder over en vis erfaring og ekspertise. De burde 
have mulighed for at stille påpasselighedsordninger til rådighed for deres medlemmer.

Ændringsforslag 81
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at lette gennemførelsen af 
denne forordning og for at bidrage til 
udviklingen af gode praksisser fremmer 
Den Europæiske Union ovennævnte 
organisationers samarbejde med 
miljøorganisationer og 
menneskerettighedsorganisationer til 
understøttelse af 
påpasselighedsordningen og kontrollen af 
den.

Or. nl

Begrundelse

For troværdigt at kunne overholde kravene i denne forordning og dem i de gode praksisser er 
det nødvendigt, at relevante ikkekommercielle ngo'er (miljø- og 
menneskerettighedsorganisationer) deltager i ovennævnte kontrolorganer.
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Ændringsforslag 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder 
kontrollerer, at virksomhederne opfylder de 
krav, som er fastlagt i denne forordning. 
Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder foretage officielle tilsyn og 
om nødvendigt kræve, at virksomhederne 
træffer korrigerende foranstaltninger.

(17) EU-inspektører og medlemsstaternes
kompetente myndigheder kontrollerer, at 
virksomhederne opfylder de krav, som er 
fastlagt i denne forordning. Med henblik 
herpå bør EU-inspektørerne og 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder foretage officielle tilsyn, 
herunder audits på stedet, og om 
nødvendigt kræve, at virksomhederne 
træffer korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

EU's inspektører skal assistere medlemsstaternes kompetente myndigheder for at sikre 
præcision og harmonisering i håndhævelsen af forordningen.

Ændringsforslag 83
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder 
kontrollerer, at virksomhederne opfylder de 
krav, som er fastlagt i denne forordning. 
Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder foretage officielle tilsyn og 
om nødvendigt kræve, at virksomhederne 
træffer korrigerende foranstaltninger.

(17) De kompetente myndigheder 
kontrollerer, at virksomhederne opfylder de 
krav, som er fastlagt i denne forordning. 
Med henblik herpå bør de kompetente 
myndigheder, herunder toldvæsen,
foretage officielle tilsyn og om nødvendigt 
kræve, at virksomhederne træffer 
korrigerende foranstaltninger.

Or. pl
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Begrundelse

Ændringsforslaget understreger problemets grænseoverskridende karakter. Allerede ved EU's 
grænser kan man forhindre import af træ fra ulovlig skovhugst.

Ændringsforslag 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De kompetente myndigheder bør føre 
register over disse tilsyn og stille et 
sammendrag heraf til rådighed for 
offentligheden i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 23. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger.

(18) EU-inspektører og kompetente 
myndigheder bør føre register over disse 
tilsyn og stille et sammendrag heraf til 
rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 23. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger.

Or. en

Begrundelse

EU's inspektører skal assistere medlemsstaternes kompetente myndigheder for at sikre 
præcision og harmonisering i håndhævelsen af forordningen.

Ændringsforslag 85
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts og handelens internationale 
karakter bør de kompetente myndigheder 
samarbejde indbyrdes, med tredjelandes 
myndigheder og/eller med Kommissionen.

(19) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts og handelens internationale 
karakter bør de kompetente myndigheder 
samarbejde indbyrdes, med 
miljøorganisationer, 
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menneskerettighedsorganisationer, med 
tredjelandes myndigheder og/eller med 
Kommissionen.

Or. nl

Begrundelse

For troværdigt at kunne overholde kravene i denne forordning og dem i de gode praksisser er 
det nødvendigt, at relevante ikkekommercielle ngo'er (miljø- og 
menneskerettighedsorganisationer) og myndigheder deltager i og øver indflydelse på 
ovennævnte kontrolorganer, desuden er der flere interessenter end virksomhederne.

Ændringsforslag 86
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts og handelens internationale 
karakter bør de kompetente myndigheder 
samarbejde indbyrdes, med tredjelandes 
myndigheder og/eller med Kommissionen.

(19) I betragtning af den ulovlige 
skovhugsts, distributions, og handelens 
internationale karakter bør de kompetente 
myndigheder samarbejde indbyrdes, med 
tredjelandes myndigheder og/eller med 
Kommissionen.

Or. pl

Begrundelse

Foruden handel og ulovlig skovhugst bør der tilføjes distribution, som er et vigtigt mellemled 
mellem skovhugst og ulovlig handel.



PE418.388v01-00 32/109 AM\764461DA.doc

DA

Ændringsforslag 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at give virksomhederne og de 
kompetente myndigheder mulighed for at 
forberede sig, så de bliver i stand til at 
opfylde kravene i denne forordning, 
finder den først anvendelse to år efter 
ikrafttrædelsen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om regulering af ulovlig skovhugst er blevet diskuteret i årevis. Der er akut 
behov for, at lovgivning træder i kraft hurtigst muligt, så beskyttelsen af truede skovområder 
ikke forsinkes yderligere.

Ændringsforslag 88
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Udviklingen på området for 
bæredygtigt skovbrug er en kontinuerlig 
proces, hvorfor denne forordning 
regelmæssigt bør evalueres, opdateres og 
ændres i overensstemmelse med nye 
forskningsresultater. Kommissionen bør 
derfor regelmæssigt undersøge den senest 
tilgængelige forskning og udvikling og 
fremlægge resultatet af sin undersøgelse 
samt foreslåede ændringer i en rapport til 
Europa-Parlamentet.

Or. sv



AM\764461DA.doc 33/109 PE418.388v01-00

DA

Begrundelse

For at denne forordning kan bibeholde sin effektivitet og også fremover kan være i 
overensstemmelse med et bæredygtigt skovbrug, skal forordningen løbende evalueres og 
opdateres.

Ændringsforslag 89
Lena Ek

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Med det formål at beskytte et 
velfungerende indre marked for 
skovprodukter bør Kommissionen løbende 
undersøge, hvilke virkninger denne 
forordning har. Opmærksomheden bør 
særligt rettes mod, hvilke konsekvenser 
forordningen får for små og mellemstore 
virksomheder, der opererer på 
Fællesskabets indre marked. 
Kommissionen bør derfor i 
overensstemmelse hermed løbende udføre 
en undersøgelse og konsekvensanalyse af 
forordningens indvirkning på det indre 
marked og særligt for små og mellemstore 
virksomheder. Kommissionen bør derefter 
fremlægge en rapport over sin 
undersøgelse, sine konklusioner samt 
forslag til foranstaltninger for Europa-
Parlamentet.

Or. sv

Begrundelse

For at denne forordning kan bibeholde sin effektivitet og ikke sætte et velfungerende indre 
marked på spil, skal forordningen løbende evalueres og opdateres.
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Ændringsforslag 90
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Da formålet med denne forordning, 
nemlig at supplere og understøtte de 
gældende rammebestemmelser og støtte 
bekæmpelsen af ulovlig skovhugst og den 
tilknyttede handel, ikke i tilstrækkelig grad 
kan opfyldes af medlemsstaterne, og da det 
på grund af dets omfang bedre realiseres på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24) Da formålet med denne forordning, 
nemlig at supplere og understøtte de 
gældende rammebestemmelser og støtte 
bekæmpelsen af ulovlig skovhugst, den 
tilknyttede handel og distribution ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, og da det på grund af 
dets omfang bedre realiseres på 
fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. pl

Begrundelse

Foruden handel og ulovlig skovhugst bør der tilføjes distribution, som er et vigtigt mellemled 
mellem skovhugst og ulovlig handel.

Ændringsforslag 91
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand og formål

Or. nl
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Begrundelse

Denne forordning står ikke for sig selv, men har til formål at beskytte urskoven, den 
biologiske mangfoldighed, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer. EU har i sine 
forskellige direktiver også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse 
af kulturarven, bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne, 
fattigdomsbekæmpelse og tredjeverdensproblematikken. Dette skal derfor også konsekvent 
gennemføres i og fremgå af EU's lovgivning.

Ændringsforslag 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand og mål
Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter.

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører eller 
tilgængeliggør træ og træprodukter.

Virksomhederne skal sikre, at kun lovligt 
fældet træ og træprodukter heraf gøres 
tilgængelige på markedet.
Virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter, skal anvende en 
påpasselighedsordning.
Ved gennemførelsen af denne forordning 
skal medlemsstaterne betragte 
markedsføring og tilgængeliggørelse af 
træ eller træprodukter som en 
lovovertrædelse, såfremt træet eller 
træprodukterne er blevet skovet, 
modtaget, solgt, handlet eller besiddet i 
strid med den gældende lovgivning, og 
såfremt dette er forsøgt eller begået 
forsætligt, hensynsløst eller som resultat 
af grov uagtsomhed.
Formålet med forordningens 
bestemmelser er at:
a) understøtte og stimulere 
implementeringen af bæredygtig 
skovforvaltning og skabe stærke, 
præventive midler imod ulovlig hugst af 
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træ og træprodukter;
b) bidrage til gennemførelsen af relevant 
lovgivning, eksisterende og planlagte 
internationale standarder samt 
internationale forpligtelser, principper og 
anbefalinger, som bl.a. vedrører 
formindskelse af klimaændringer, 
reduktion af tab af biodiversitet, 
bekæmpelse af fattigdom, reduktion af 
ørkendannelse og beskyttelse og fremme 
af oprindelige folkeslags rettigheder og 
lokale samfund, der er skovafhængige.

Or. en

Begrundelse

Tilføjer tekst, der er indeholdt i den reviderede, amerikanske US Lacey Act. Angiver desuden, 
at forordningens bestemmelser bør sigte mod at understøtte implementeringen af bæredygtig 
skovforvaltning og bidrage til gennemførelsen af relevant lovgivning og principper 
vedrørende formindskelse af klimaændringer, biodiversitet, fattigdom, ørkendannelse og 
oprindelige folkeslags rettigheder.

Ændringsforslag 93
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter.

1. Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører eller 
tilgængeliggør træ og træprodukter.

Virksomhederne skal sikre, at kun lovligt 
fældet træ og træprodukter heraf gøres 
tilgængelige på markedet.
Virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter, skal anvende en 
påpasselighedsordning.
2. I denne forordning fastlægges følgende 
principper:
a) at en forebyggende indsats skal finde 
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sted;
b) at foranstaltningerne i denne 
forordning skal bidrage til en bæredygtig 
udvikling;
c) at skovhugst skal foregå lovligt;
d) at alle aktører i forsyningskæden er 
medansvarlige for at eliminere risikoen 
for, at et givet produkt er fremstillet af 
ulovligt skovet træ i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 2;
3. Formålet med denne forordning er at 
standse handelen med ulovligt skovet træ 
og træprodukter heraf i EU samt at 
bidrage til globalt at stoppe afskovning og 
skovnedbrydning og de deraf afledte 
drivhusgasemissioner og tab af 
biodiversitet samt at fremme en 
bæredygtig økonomisk vækst, en 
bæredygtig menneskelig udvikling og 
respekten for oprindelige folkeslag og 
lokale samfund.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forordningen skal defineres mere bredt under artikel 1 i overensstemmelse med 
EU's forpligtelser til at håndtere ulovlig skovhugst og bidrage til det bredere formål at opnå 
bæredygtig skovforvaltning.

Ændringsforslag 94
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter.

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter med det formål at beskytte og 
bevare urskoven og skovområder, med det 
endelige mål at bevare den biologiske 
mangfoldighed og økosystemet, at beskytte 
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klimaet, den oprindelige befolkning, som 
er afhængig af skoven for at overleve og 
at beskytte og sikre deres rettigheder.

Virksomhederne sørger for, at kun lovligt 
fældet træ og produkter derfra udbydes på 
markedet. 
Virksomhederne, som bringer træ og 
træprodukter på markedet anvender en 
påpasselighedsordning.
Udbyderne af træ og træprodukter og 
aftagerne deraf er hver for sig ansvarlige 
for, at de af dem udbudte eller købte 
produkter overholder kravene i denne 
forordning.

Or. nl

Begrundelse

Denne forordning står ikke for sig selv, men har til formål at beskytte urskoven, den 
biologiske mangfoldighed, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer. EU har i sine 
forskellige direktiver også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse 
af kulturarven, bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne, 
fattigdomsbekæmpelse og tredjeverdensproblematikken. Dette skal derfor også konsekvent 
gennemføres i og fremgå af EU's lovgivning.

Ændringsforslag 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter.

1. Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører eller 
tilgængeliggør træ og træprodukter.

2. I denne forordning fastlægges følgende 
principper:
a) at en forebyggende indsats skal finde 
sted;
b) at foranstaltningerne i denne 
forordning skal bidrage til en bæredygtig 
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udvikling;
c) at skovhugst skal foregå lovligt;
d) at alle aktører i forsyningskæden er 
medansvarlige for at eliminere risikoen 
for, at et givet produkt er fremstillet af 
ulovligt hugget træ i overensstemmelse 
med bestemmelser i artikel 2;

Or. en

Ændringsforslag 96
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter.

Denne forordning fastsætter krav til 
virksomheder, der køber træ og 
træprodukter på markedet.

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere. 
Køberne handler jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 97
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget

a) "træ og træprodukter": træ og 
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bortset fra træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i direktiv 
(EF) nr. XX/XX

træprodukter, som er anført i bilaget;

Or. nl

Begrundelse

Udelukkelsen af produkter, som ikke skal opfylde betingelserne for lovlighed og/eller 
bæredygtighed, er forkert og underminerer formålet med dette direktiv.

Ændringsforslag 98
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget 
bortset fra træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i direktiv 
(EF) nr. XX/XX

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget;

Or. fr

Begrundelse

Alt træ og ethvert træprodukt bør, uanset dets endelige anvendelsesformål, være underlagt 
denne forordning.

Ændringsforslag 99
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "træ og træprodukter": træ og a) "træ og træprodukter": træ og 
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træprodukter, som er anført i bilaget 
bortset fra træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i direktiv 
(EF) nr. XX/XX

træprodukter, som er anført i bilaget;

Or. en

Begrundelse

Ingen produkter, der er omfattet af andre bestemmelser, bør udelukkes fra at være omfattet af 
denne forordning, da dette vil skabe smuthuller og usikkerhed blandt virksomhederne.

Ændringsforslag 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget
bortset fra træ og træprodukter, der er 
omfattet af de bindende kriterier for 
bæredygtighed, som er opstillet i direktiv 
(EF) nr. XX/XX

a) "træ og træprodukter": træ og 
træprodukter, som er anført i bilaget, uden 
undtagelser;

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør omfatte alle produkter, der kan indeholde træ af ulovlig oprindelse.

Ændringsforslag 101
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "markedsføring": enhver b) "køb": ethvert førstegangskøb af træ og 
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førstegangsindførsel af træ og 
træprodukter på EU's marked med henblik 
på distribution eller anvendelse som led i 
erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag

træprodukter med henblik på salg, 
forarbejdning eller anvendelse på EU's 
marked som led i erhvervsvirksomhed, 
mod eller uden vederlag

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Herved reduceres antallet af virksomheder, der skal etablere en 
påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere.

Ændringsforslag 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "markedsføring": enhver 
førstegangsindførsel af træ og træprodukter 
på EU's marked med henblik på 
distribution eller anvendelse som led i 
erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag

b) "markedsføring": enhver 
førstegangsindførsel af træ og træprodukter 
på EU's marked med henblik på 
distribution eller anvendelse som led i 
erhvervsvirksomhed, mod eller uden 
vederlag; bearbejdning og efterfølgende 
distribution af træet udgør ikke 
"markedsføring"

Or. en

Begrundelse

Når først træ er blevet markedsført med tilstrækkelig garanti for, at risikoen for ulovlig 
skovhugst er mindsket i størst muligt omfang, er det ikke nødvendigt at anmode om yderligere 
garanti fra virksomheden. 



AM\764461DA.doc 43/109 PE418.388v01-00

DA

Ændringsforslag 103
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "virksomhed': enhver fysisk eller 
juridisk person, der markedsfører træ og
træprodukter

c) "virksomhed": enhver fysisk eller 
juridisk person, der køber træ eller
træprodukter på markedet;

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Herved reduceres antallet af virksomheder, der skal etablere en 
påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere.

Ændringsforslag 104
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "lovligt fældet": fældet i 
overensstemmelse med hugstlandets 
lovgivning

d) "lovligt fældet": fældet i 
overensstemmelse med hugstlandets 
lovgivning, for så vidt dette land i sin 
lovgivning i henseende til træfældning og 
handelen med træ og træprodukter også 
regulerer skovbevarelsen og 
skovforvaltningen, beskytter den 
oprindelige befolkning og lokale samfund, 
der er afhængige af skoven for at 
overleve, beskytter deres beboelser og 
deres rettigheder.

Or. nl
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Begrundelse

Utilstrækkelig lovgivning om træfældning i det træproducerende land må ikke medføre, at træ 
og træprodukter fra uansvarlig træfældning i EU kommer på markedet og/eller kunne sætte 
disse lande i stand til på uretmæssig måde at konkurrere med træproducerende lande, som 
netop opfylder alle velfærds- og miljøstandarder.

Ændringsforslag 105
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "risiko": sandsynligheden for, at der i 
forbindelse med træ eller i forbindelse 
med træ i produkter, der er importeret til 
eller eksporteret fra Fællesskabets 
territorium, opstår en begivenhed, der 
forhindrer korrekt anvendelse af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

I forslagets nuværende form er det ikke defineret, hvornår der er tale om en risiko, der kræver 
en risikovurdering. Medmindre det er muligt klart at fastslå en risiko, vil det være svært at 
gennemføre forordningen korrekt.

Ændringsforslag 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) "høj risiko": en situation, hvor der er 
behov for yderligere 
påpasselighedsforpligtelser på grund af 
følgende højrisikofaktorer:
1) træproduktet
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2) træets oprindelse: Der antages at 
foreligge en høj risiko, når der er 
overensstemmende og pålidelige 
oplysninger vedrørende betydelig mangel 
på god skovforvaltningspraksis i det 
pågældende oprindelsesland, hvorved 
eksport af ulovligt træ fra landet 
muliggøres,
3) kompleksiteten af forsyningskæden for 
et produkt: Der antages at foreligge en 
højere risiko for ulovligt indhold i et 
produkt, når forsyningskæden er mere 
kompleks.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør skelne mellem høj og lav risiko for at sikre, at virksomheder, der anvender 
træ, som med lav sandsynlighed er ulovligt, ikke pålægges unødvendige byrder. Definitionen 
af "høj risiko" bør hjælpe virksomheder og myndigheder med at identificere visse lande eller 
leverandører, der udgør en særligt høj risiko for levering af ulovligt træ.

Ændringsforslag 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "risikostyring": en række 
foranstaltninger og procedurer, der 
udføres af virksomheder for at mindske 
risikoen for markedsføring af ulovligt 
fældet træ og ulovlige træprodukter

e) "risikostyring": systematisk 
identifikation af risici og gennemførelse 
af alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at begrænse risiciene. 
Dette indebærer aktiviteter som 
indsamling af data og oplysninger, 
analyse og vurdering af risici, fastsættelse 
og iværksættelse af tiltag samt 
regelmæssig kontrol af processen og dens 
resultater baseret på internationale kilder 
eller strategier, EU-kilder eller -strategier 
eller nationale kilder eller strategier.

Or. en
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Begrundelse

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og 
standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, definerer en tydeligere ramme for 
risikostyring og vejleder dermed virksomhederne om de forholdsregler, de kan træffe for at 
minimere risikoen for at markedsføre eller tilgængeliggøre ulovligt træ i forsyningskæden.

Ændringsforslag 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "risikostyring": en række 
foranstaltninger og procedurer, der 
udføres af virksomheder for at mindske 
risikoen for markedsføring af ulovligt 
fældet træ og ulovlige træprodukter

e) "risikostyring": systematisk 
identifikation af risici og gennemførelse 
af alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at begrænse risiciene.
Dette indebærer aktiviteter som 
indsamling af data og oplysninger, 
analyse og vurdering af risici, fastsættelse 
og iværksættelse af tiltag samt 
regelmæssig kontrol af processen og dens 
resultater baseret på internationale kilder 
eller strategier, EU-kilder eller -strategier 
eller nationale kilder eller strategier.

Or. en

Begrundelse

I lovforslagets definition af risikostyring er det ikke angivet, hvilke foranstaltninger en 
virksomhed kan træffe for at minimere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden. For at 
sikre, at virksomheden har klarhed over sine aktiviteter og for at reducere virksomhedens 
administrative byrder i forbindelse med udvikling af en proces for risikostyring, er der 
imidlertid behov for en klar vejledning. En præcist formuleret definition på risikostyring kan 
findes i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om ulovligt fiskeri.
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Ændringsforslag 109
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "risikostyring": en række 
foranstaltninger og procedurer, der udføres 
af virksomheder for at mindske risikoen 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter

e) "risikostyring": en række 
foranstaltninger og procedurer, der udføres 
af virksomheder for at udelukke
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er ikke kun at mindske markedsføringen af ulovligt træ og træ, 
som er fældet uansvarligt, men at udelukke det fra det europæiske marked. Begrebet "for at 
mindske" er for blødt, for uklart og kan fortolkes forskelligt.

Ændringsforslag 110
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "gældende lovgivning": hugstlandets
lovgivning, der regulerer skovbevarelse, 
skovforvaltning og skovhugst samt dets 
lovgivning om handel med træ og 
træprodukter i forbindelse med 
skovbevarelse, skovforvaltning og 
skovhugst

f) "gældende lovgivning": national, 
regional eller international lovgivning, 
der regulerer skovbevarelse, 
skovforvaltning og skovhugst, og som har 
betydning for opretholdelsen af den 
biologiske mangfoldighed, bæredygtig 
skovforvaltning, ret til brugen af 
ressourcer og mest muligt begrænse 
skadelige miljøvirkninger. I den 
forbindelse finder ligeledes lovgivning 
anvendelse hvad angår handel, 
ejendomsrettigheder, beskyttelse af den 
oprindelige befolkning og/eller lokalt 
boende samfund, som er afhængige af 
skoven for at overleve, og deres 
rettigheder samt anerkendelse af deres 
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beboelsesområder, arbejdslovgivning, 
velfærdslovgivning, skatter, import- og 
eksportafgifter, royalties og tariffer i 
forbindelse med høst, transport og 
markedsføring; 

Or. nl

Begrundelse

Det er ikke kun de krav, det træproducerende land stiller, der gælder, men også de krav, som 
importlandene stiller, er gældende. Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den 
biologiske mangfoldighed, økosystemet, miljøet, redelig handel og bekæmpelse af 
klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver også forpligtet sig til beskyttelse af 
menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, bæredygtig regional udvikling, bæredygtig 
udvikling af landdistrikterne og fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent 
gennemføres i og fremgå af EU's lovgivning.

Ændringsforslag 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "gældende lovgivning": hugstlandets 
lovgivning, der regulerer skovbevarelse, 
skovforvaltning og skovhugst samt dets 
lovgivning om handel med træ og 
træprodukter i forbindelse med 
skovbevarelse, skovforvaltning og 
skovhugst

f) "gældende lovgivning": hugstlandets 
lovgivning, der regulerer skovbeskyttelse, 
skovforvaltning og skovhugst samt dets 
lovgivning om handel med træ og 
træprodukter i forbindelse med 
skovbeskyttelse, skovforvaltning og 
skovhugst

Or. fr

Begrundelse

Der bør lægges vægt på skovbeskyttelse og skovforvaltning frem for på skovbevarelse, som 
giver skovens funktion som reservoir for biodiversiteten en uforholdsmæssig stor betydning. 
Begrebet beskyttelse er mere i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forpligtelser 
inden for rammerne af ministerkonferencerne om beskyttelse af Europas skove.
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Ændringsforslag 112
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
til at overvåge og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at 
anvende sådanne ordninger.

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
til at overvåge og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at 
anvende sådanne ordninger.

Overvågningsorganerne skal råde over 
den nødvendige sagkundskab og være 
uafhængige.
Overvågningsorganernes administration 
og aktiviteter på området skal kunne 
kontrolleres.

Or. nl

Begrundelse

Gennemsigtighed.

Ændringsforslag 113
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
til at overvåge og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at 
anvende sådanne ordninger.

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening, der har 
tilstrækkelig ekspertise og har udvist 
juridisk og økonomisk uafhængighed af 
de virksomheder, den certificerer, og har 
juridisk kapacitet til at overvåge og sikre 
anvendelse af påpasselighedsordninger, 
som gennemføres af virksomheder, der er 
certificeret til at anvende sådanne 
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ordninger.

Or. en

Begrundelse

For at påpasselighedsordningerne kan gennemføres effektivt, skal overvågningsinstanserne 
være troværdige og uafhængige.

Ændringsforslag 114
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
til at overvåge og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at 
anvende sådanne ordninger.

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
og tilstrækkelig ekspertise til at overvåge 
og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at
anvende sådanne ordninger.

Or. en

Begrundelse

Overvågningsorganer skal demonstrere, at de besidder en tilstrækkelig grad af ekspertise.

Ændringsforslag 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 

h) "overvågningsorgan": en juridisk person 
eller en medlemsbaseret forening eller 
sammenslutning, der har juridisk kapacitet 
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til at overvåge og sikre anvendelse af 
påpasselighedsordninger, som gennemføres 
af virksomheder, der er certificeret til at 
anvende sådanne ordninger.

og ekspertise til at overvåge og sikre 
anvendelse af påpasselighedsordninger, 
som gennemføres af virksomheder, der er 
certificeret til at anvende sådanne 
ordninger.

Or. fr

Begrundelse

Organerne for de økonomiske operatører råder over en vis erfaring og ekspertise. De burde 
have mulighed for at stille påpasselighedsordninger til rådighed for deres medlemmer.

Ændringsforslag 116
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Bæredygtig skovforvaltning: 
forvaltning og anvendelse af skove og 
skovområder på en måde og i et omfang, 
der bevarer deres biologiske 
mangfoldighed, produktivitet, 
gendannelsesevne og vitalitet samt deres 
muligheder for nu og i fremtiden at 
opfylde relevante økologiske, økonomiske 
og sociale funktioner på lokalt, nationalt 
og globalt niveau, uden at skade andre 
økosystemer.

Or. de

Begrundelse

Definition i henhold til MCPFE-processens resolution H1. Denne definition har stor 
tilslutning og er alment anerkendt.
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Ændringsforslag 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Udvikling af kravene om bæredygtighed

Henholdsvis Europa-Parlamentet og 
Rådet, eller Rådet, vedtager en 
fællesskabsstandard for alt træ og alle 
træprodukter, der stammer fra naturlige 
skove, med det formål at opfylde de 
højeste krav om bæredygtighed.
Foranstaltningerne vedtages efter forslag 
fra Kommissionen, inden for 3 år efter 
denne forordnings ikrafttræden i henhold 
til procedurerne i traktaten.

Or. en

Begrundelse

På længere sigt skal lovgivningen sikre ikke kun lovligheden, men også bæredygtigheden af 
træ og træprodukter, der markedsføres og gøres tilgængelige på EU-markedet. Lovligheden 
skal kun ses som første skridt i den rigtige retning. EU's skovpolitik skal i sidste ende være i 
overensstemmelse med og aktivt støtte overordnede mål om en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 118
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomhederne skal udøve fornøden 
omhu for at mindske risikoen for 
markedsføring af ulovligt hugget træ og
ulovlige træprodukter. Med henblik herpå 
skal de anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt 

1. Virksomhederne skal sikre, at kun 
lovligt hugget træ og træprodukter
markedsføres eller gøres tilgængelige på 
markedet.
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en "påpasselighedsordning".

Or. en

Begrundelse

Clarification - replaces Amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Ændringsforslag 119
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomhederne skal udøve fornøden 
omhu for at mindske risikoen for 
markedsføring af ulovligt hugget træ og 
ulovlige træprodukter. Med henblik herpå 
skal de anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt en 
"påpasselighedsordning".

1. Virksomhederne skal udøve fornøden 
omhu for at kunne garantere, at der ikke 
markedsføres ulovligt fældet træ og 
træprodukter. Med henblik herpå skal de 
anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt en 
"påpasselighedsordning".

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er ikke kun at mindske markedsføringen af ulovligt træ og træ, 
som er fældet uansvarligt, men at udelukke det fra det europæiske marked. Begrebet "for at 
mindske" er for blødt, for uklart og kan fortolkes forskelligt. Virksomhederne skal kunne 
garantere og bevise, at deres egne produkter er fremkommet lovligt og ansvarligt.
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Ændringsforslag 120
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Virksomhederne skal udøve fornøden 
omhu for at mindske risikoen for 
markedsføring af ulovligt hugget træ og 
ulovlige træprodukter. Med henblik herpå 
skal de anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt en 
"påpasselighedsordning".

1. Virksomhederne skal udøve fornøden 
omhu for at mindske risikoen for indkøb af 
ulovligt hugget træ og ulovlige 
træprodukter. Med henblik herpå skal de 
anvende et sæt procedurer og 
foranstaltninger, i det følgende benævnt en 
"påpasselighedsordning".

Or. en

Begrundelse

For at gøre forordningen mere effektiv og omkostningseffektiv foreslås det, at forpligtelsen til 
at udvise påpasselighed pålægges den virksomhed, der første gang køber træ og 
træprodukter. Ved at ændre denne definition reduceres antallet af virksomheder, der skal 
etablere en påpasselighedsordning, fra ca. 16. mio. skovejere til anslåede 50.000 købere.
Køberne opererer jævnligt på markedet, og flertallet af dem har allerede etableret systemer, 
der kan fungere som påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 121
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhederne skal indføre en 
påpasselighedsordning, som indeholder de 
i artikel 4, stk. 1, omhandlede elementer, 
eller anvende en påpasselighedsordning 
udarbejdet af et anerkendt 
overvågningsorgan, jf. artikel 5, stk. 1.

2. Virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter på markedet, skal indføre en 
påpasselighedsordning, som indeholder de 
i artikel 4, stk. 1, omhandlede elementer, 
eller anvende en påpasselighedsordning 
udarbejdet af et anerkendt 
overvågningsorgan, jf. artikel 5, stk. 1.

Eksisterende national lovgivningsmæssig 
kontrol og enhver frivillig 
effektstyringsmekanisme, der er etableret 
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af træimporterende virksomheder, kan 
anvendes som grundlag for 
påpasselighedsordningen.

Or. en

Ændringsforslag 122
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet, 
skal gennem hele forsyningskæden være i 
stand til:
i) at give oplysninger om artens navn, 
hugstlandet og, hvor det er muligt, 
oprindelsesskoven;
ii) udpege den virksomhed, der har leveret 
træet og træprodukterne, og den 
virksomhed, som træet og træprodukterne 
er leveret til;

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 22 i den oprindelige betænkning, for at lette den administrative 
byrde for virksomheder, der gør træ og træprodukter tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag 123
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet, 
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skal hele vejen gennem forsyningskæden:
a) kunne udpege den virksomhed, der har 
leveret træet og træprodukterne, og den 
virksomhed, som træet og træprodukterne 
er leveret til;
b) på forespørgsel give oplysninger til 
virksomheden, som forsynes med træ eller 
træprodukter, om hugstlandet/-landene, 
oprindelsesskoven og de træarter, som 
træet og træprodukterne indeholder;

Or. en

Begrundelse

Dette vil skabe en brugbar sporbarhed gennem forsyningskæden og gøre det lettere for 
virksomheder at sikre lovlighed. 

Ændringsforslag 124
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet, 
skal hele vejen gennem forsyningskæden:
i) mærke træ og træprodukter med 
oplysning om artens navn, 
oprindelseslandet skoven og, hvor det er 
muligt, oprindelseskoncession;
ii) kunne udpege den virksomhed, der har 
leveret træet og træprodukterne, og den 
virksomhed, som træet og træprodukterne 
er leveret til;

Or. en

Begrundelse

Alle virksomheder i forsyningskæden bør være bundet af det generelle forbud mod at 
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markedsføre træ eller træprodukter fra ulovlige kilder og skal udøve fornøden omhu med 
henblik herpå. For at lette sporbarheden skal alle virksomheder give basisoplysninger om 
produkterne, deres kilde og hvem de leverer til.

Ændringsforslag 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Virksomheder, der gør træ og 
træprodukter tilgængelige på markedet, 
skal hele vejen gennem forsyningskæden 
være i stand til:
i) at kunne udpege den virksomhed, der 
har leveret træet og træprodukterne, og 
den virksomhed, som træet og 
træprodukterne er leveret til;
ii) tilvejebringe oplysninger om træets og 
træprodukternes oprindelsesland og 
oprindelsesdistrikt;
iii) om fornødent at kontrollere, at den 
virksomhed, der oprindeligt bragte træet 
og træprodukterne ind på markedet, har 
opfyldt sine forpligtelser i forhold til 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at virksomheder, der gør træ og træprodukter tilgængelige på markedet, 
opretholder forsyningskæden for oplysninger og, om fornødent, også er i stand til at 
kontrollere, at de oplysninger, der er afgivet af virksomheden, som oprindeligt bragte træet 
ind på markedet, er blevet fremskaffet på korrekt vis med respekt for påpasseligheden.
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Ændringsforslag 126
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) sikre, at kun lovligt fældet træ og 
lovlige træprodukter bringes på markedet 
ved hjælp af en sporbarhedsordning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lovligheden, bør der etableres en simpel sporbarhedsordning gennem 
forsyningskæden.

Ændringsforslag 127
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – indledning og nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give adgang til følgende informationer 
om træ og træprodukter, der markedsføres 
af virksomheden:

a) give adgang til følgende informationer 
om træ og træprodukter, som
virksomheden køber på markedet:

i) beskrivelse i) beskrivelse; artens navn

Or. en

Begrundelse

1a) At lægge forpligtelsen til at udvise påpasselighed over på køberen vil gøre forordningen 
mere effektiv.
1ai) For at forbedre informationsniveauet, bør navnet på de arter, produktet indeholder, 
medtages.
2) Der er allerede udviklet kriterier for vurdering af risikoen for ulovligheder, og derfor bør 
der henvises til dem i forordningen.
3) Forordningen skal identificere de eksisterende ordninger, der kan betragtes som værende i 
overensstemmelse med kravet om påpasselighed. Alle de ordninger, som er nævnt i 
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forordningen, vil så garantere lovlighed og derfor vil der ikke være yderligere behov for at 
oprette nye påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 128
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) masse og/eller vægt udgår

Or. fr

Begrundelse

Hvis man i den planlagte påpasselighedsordning anmoder om oplysninger vedrørende 
volumen og/eller vægt, risikerer man at besværliggøre de nuværende certificeringsordninger 
for skovforvaltning. Disse ordninger gør det muligt, ved at integrere procedurer for 
kontrolkæder, regelmæssigt at få kendskab til volumen eller vægt, der kommer fra de 
parceller, for hvilke ejerne har tilsluttet sig certificeringen.

Ændringsforslag 129
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) masse og/eller vægt udgår

Or. fr

Begrundelse

Oplysningerne om træets volumen og/eller vægt vil skabe et overdrevent bureaukrati til skade 
for de eksisterende certificeringsordninger for skovforvaltningen. Disse 
certificeringsordninger giver faktisk mulighed for at sikre sporbarheden af de skovparceller, 
der allerede omfatter angivelser af volumen og vægt.
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Ændringsforslag 130
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) omfatte en risikostyringsprocedure og b) omfatte en risikostyringsprocedure i 
overensstemmelse med artikel 5a og

Or. en

Ændringsforslag 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At markedsføre eller gøre træ og 
træprodukter fra konfliktområder 
tilgængelige på markedet bør betragtes 
som højrisikabelt for virksomhederne i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Der er større risiko for, at træ og træprodukter fra konfliktområder er fældet ulovligt.

Ændringsforslag 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det skal være forbudt at markedsføre 
eller gøre træ og træprodukter 
tilgængelige, hvis de er fældet i modstrid 
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med de oprindelige folks rettigheder som 
jordbesiddere og ressourcebrugere. I 
tilfælde af verserende retssager, skal 
virksomhederne standse deres indkøb af 
træ og træprodukter fra de pågældende 
områder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at beskytte de oprindelige folk i lande, hvor det er åbenlyst, 
at der er forekommet overtrædelser af landbruger- og skovbrugerrettigheder.

Ændringsforslag 133
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen opstiller især kriterier for 
vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

2. De kriterier, virksomheden skal bruge
for vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter, er beskrevet i bilag 
XX.

Or. en

Begrundelse

1a) At lægge forpligtelsen til påpasselighed på køberen vil gøre forordningen mere effektiv.
1ai) For at forbedre informationsniveauet, bør navnet på de arter, produktet indeholder, 
medtages.
2) Der er allerede udviklet kriterier for vurdering af risikoen for ulovligheder, og derfor bør 
der henvises til dem i forordningen.
3) Forordningen skal identificere de eksisterende ordninger, der kan betragtes som værende i 
overensstemmelse med kravet om påpasselighed. Alle de ordninger, som er nævnt i 
forordningen, vil så garantere lovlighed og derfor vil der ikke være yderligere behov for at 
oprette nye påpasselighedsordninger.
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Ændringsforslag 134
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen opstiller især kriterier for 
vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

2. De kriterier, virksomheden skal bruge
for vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter, er beskrevet i bilag 
XX.

Or. en

Ændringsforslag 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager 
foranstaltninger med henblik på 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen opstiller især kriterier for 
vurdering af, om der er risiko for 
markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

2. De kriterier, som operatøren anvender 
til at vurdere risikoen for, at træ eller et 
træprodukt, der stammer fra ulovlig 
skovhugst, bliver markedsført, er defineret 
i bilag XX.

Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 11, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

I skovbrugssektoren har man allerede udviklet og implementeret mekanismer/kriterier, der 
gør det muligt at foretage en risikoanalyse, og som burde anvendes i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 136
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen opstiller især 
kriterier for vurdering af, om der er risiko 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen opstiller især 
kriterier for vurdering af, om der er risiko 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter. Kommissionen skal 
i denne henseende rette særlig 
opmærksomhed mod små og mellemstore 
virksomheders særlige position og 
kapacitet og skal, så vidt det er muligt, 
tilbyde disse virksomheder tilpassede og 
forenklede alternativer til rapporterings-
og kontrolsystemer, så disse ikke risikerer 
at blive alt for byrdefulde.

Or. sv

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheders begrænsede ressourcer og muligheder for at indgå i 
omfattende og ikke sjældent omstændelige overvågningsanordninger skal tages i betragtning, 
når Kommissionen udarbejder og vedtager foranstaltninger til gennemførelse af et system for 
behørig forsigtighed. Så vidt det er muligt uden at risikere, at forordningens formål og sigte 
undergraves, skal Kommissionen derfor tage særligt hensyn til disse virksomheders 
særstilling og i overensstemmelse hermed også tilbyde forenklede, men ligeværdige, 
alternativer.

Ændringsforslag 137
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 2. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
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med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen opstiller især 
kriterier for vurdering af, om der er risiko 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter.

med henblik på gennemførelsen af denne 
artikel. Kommissionen opstiller især 
kriterier for vurdering af, om der er risiko 
for markedsføring af ulovligt fældet træ og 
ulovlige træprodukter og stiller et register 
til rådighed over højrisikokilder til træ og 
træprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 138
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opstiller samtidigt kriterier 
for vurderingen af, om der er en risiko 
for, at der markedsføres træ og 
træprodukter af træ, hvor der ved 
fældningen/høsten ikke er taget eller kun 
er taget utilstrækkeligt hensyn til 
beskyttelsen af miljøet, opretholdelsen af 
den biologiske mangfoldighed og 
økosystemet, beskyttelsen af de lokale 
samfunds beboelser, beskyttelse af 
samfund, der er afhængige af skoven for 
at overleve, og beskyttelse af den 
oprindelige befolkning og deres 
rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.
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Ændringsforslag 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevante berørte parter konsulteres 
inden vedtagelsen af yderligere 
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit tilføjes for at sikre, at berørte parter konsulteres i enhver beslutningsproces.

Ændringsforslag 140
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enkelte medlemsstater må ikke 
forhindres i, ved tilladelse til 
markedsføring af træ og træprodukter
hvad angår træfældning og oprindelse, at 
stille højere krav end dem, der er fastlagt i 
denne forordning om bæredygtighed, 
beskyttelse af miljøet, opretholdelsen af 
den biologiske mangfoldighed og 
økosystemet, beskyttelse af beboelser for 
lokale samfund, beskyttelse af samfund, 
der er afhængige af skoven for at 
overleve, beskyttelse af den oprindelige 
befolkning og deres rettigheder.

Or. nl

Begrundelse

Ud over beskyttelsen af urskoven, skovområder, den biologiske mangfoldighed, økosystemet, 
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miljøet, redelig handel og bekæmpelse af klimaændringer har EU i sine forskellige direktiver 
også forpligtet sig til beskyttelse af menneskerettighederne, beskyttelse af kulturarven, 
bæredygtig regional udvikling, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
fattigdomsbekæmpelse. Dette skal derfor også konsekvent gennemføres i og fremgå af EU's 
lovgivning.

Ændringsforslag 141
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende ordninger betragtes i praksis 
som levende op til betingelserne i artikel 
4, stk. 1:
- fældningstilladelser eller tilsvarende 
ordninger, der er udstedt af 
myndighederne
- autoriserede skovbrugsplaner
- certifikater fra anerkendte 
certificeringsordninger
- juridiske autorisationer inden for 
rammerne af en frivillig 
partnerskabsaftale, i henhold til 
forordning (EF) nr. 2173/2005
- certifikater i overensstemmelse med 
miljøstyringssystemet (ISO, EMAS og 
lignende)
- CITES-tilladelser
- verificerede eller certificerede 
sporingssystemer
hvis træ eller træprodukter stammer fra 
højrisikoområder, som defineret i artikel 
4, stk. 2, er ordningerne, der er beskrevet i 
dette afsnit, ikke tilstrækkelige og der må 
udvises påpasselighed som beskrevet i 
artikel 4, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

1a) At lægge forpligtelsen til påpasselighed på køberen vil gøre forordningen mere effektiv.
1ai) For at forbedre informationsniveauet, bør navnet på de arter, produktet indeholder, 
medtages.
2) Der er allerede udviklet kriterier for vurdering af risikoen for ulovligheder, og derfor bør 
der henvises til dem i forordningen.
3) Forordningen skal identificere de eksisterende ordninger, der kan betragtes som værende i 
overensstemmelse med kravet om påpasselighed. Alle de ordninger, som er nævnt i 
forordningen, vil garantere lovlighed og derfor vil der ikke være yderligere behov for at 
oprette nye påpasselighedsordninger.

Ændringsforslag 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende etablerede ordninger anses 
for at opfylde betingelserne for 
påpasselighed i henhold til stk. 1, og de 
kræver således ikke yderligere 
påpasselighed:
- a) certifikater, der er udstedt under 
certificeringsordningerne for skove;
- b) FLEGT-tilladelser, der er udstedt 
inden for rammerne af frivillige 
partnerskabsaftaler, som er omfattet af 
Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 
20. december 2005 om indførelse af en 
FLEGT-licensordning for import af træ 
til Det Europæiske Fællesskab1;
- c) fældningstilladelser eller tilsvarende 
ordninger udstedt af de kompetente 
nationale eller regionale myndigheder;
- d) skovforvaltningsplaner, der er 
godkendt af de kompetente nationale eller 
regionale myndigheder;
- e) certifikater, der er udstedt i henhold 
til standarderne for miljøforvaltning (ISO, 
EMAS og tilsvarende);
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- f) CITES-tilladelser;
- g) kontrollerede eller certificerede 
sporbarhedssystemer;
Såfremt træet eller træprodukterne 
stammer fra højrisikoområder som 
defineret i stk. 2, er de ordninger, der er 
identificeret i nærværende stykke, ikke 
tilstrækkelige, og fuld påpasselighed, som 
det er defineret i stk. 2, skal udøves.
1 EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

I skovbrugssektoren er der allerede truffet en lang række foranstaltninger, der med succes har 
medvirket til at reducere import af/handel med træ, der stammer fra ulovlig skovhugst. 
Sådanne ordninger burde anerkendes og betragtes som sidestillet med de facto 
påpasselighed.

Ændringsforslag 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Mærkning

Medlemsstaterne sikrer at inden for to år 
fra denne forordnings ikrafttræden, 
mærkes alt træ og alle træprodukter, der 
markedsføres og gøres tilgængelige på 
markedet, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Såvel virksomheder længere nede i forsyningskæden som offentligheden skal have ret til at 
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vide, om et produkt er lovligt fældet eller ej.

Ændringsforslag 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b
Udvikling af kravene om bæredygtighed

Inden for et år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen et 
lovforslag for Europa-Parlamentet og 
Rådet om en fællesskabsstandard for alt 
træ og alle træprodukter, der stammer fra 
naturlige skove, med det formål at opfylde 
de højeste krav om bæredygtighed.

Or. en

Begrundelse

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: “support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management”. Moroever: “Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.”. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Ændringsforslag 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder anerkender 
overvågningsorganer, der ansøger herom, 

1. Efter den i paragraf 3 anførte 
procedure anerkender Kommissionen 
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hvis overvågningsorganet opfylder 
følgende krav:

overvågningsorganer, der ansøger herom, 
hvis overvågningsorganet opfylder 
følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.

Ændringsforslag 146
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder anerkender 
overvågningsorganer, der ansøger herom, 
hvis overvågningsorganet opfylder 
følgende krav:

1. Kommissionen anerkender efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
11(2a) et overvågningsorgan i form af en 
privat eller offentlig enhed, der har 
indført en påpasselighedsordning, som 
indeholder de i artikel 4, stk. 1, 
omhandlede elementer.
1a. En offentlig enhed, der ansøger om 
den i paragraf 1 anførte anerkendelse 
skal opfylde følgende krav: 

a) det har status som juridisk person a) det har status som juridisk person

(aa) det er en offentligretlig juridisk 
person;

b) det har udarbejdet en 
påpasselighedsordning, som indeholder de 
i artikel 4, stk. 1, anførte elementer

(b) det er blevet etableret til at udføre 
bestemte funktioner i forbindelse med 
skovsektoren, men ikke med det formål at 
administrere eller håndhæve nationale 
krav vedrørende fældningsaktiviteter;
(ba) det i overvejende grad er finansieret 
af staten, regionale eller lokale 
myndigheder eller andre organer, der er 
offentligretlige organer;

c) det forpligter de virksomheder, som det c) det forpligter de virksomheder, som det 
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certificerer til at anvende dets ordninger 
vedrørende fornøden omhu

certificerer til at anvende dets ordninger 
vedrørende fornøden omhu

d) det har etableret en 
overvågningsmekanisme, der sikrer, at de 
virksomheder, som det har certificeret, 
anvender dets ordning vedrørende 
fornøden omhu

d) det har etableret en 
overvågningsmekanisme, der sikrer, at de 
virksomheder, som det har certificeret, 
anvender dets ordning vedrørende 
fornøden omhu

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 
overvågningsorganets 
påpasselighedsordning.

(e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever sin 
påpasselighedsordning; disciplinære 
foranstaltninger kan bestå i 
indrapportering af sagen til den relevante 
nationale kompetente myndighed.

(ea) det ikke har nogen interessekonflikt 
med de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Sammen med den nye ændring, der indfører artikel 5, stk. 1b (ny), erstatter denne Ændring 28 
i udkast til betænkning – med henblik på at gøre det klart, at offentlige enheder kan opfylde 
kravene til overvågningsorganer og for at opstille de passende udvælgelseskriterier for 
offentlige og private enheder.

Ændringsforslag 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder anerkender 
overvågningsorganer, der ansøger herom, 
hvis overvågningsorganet opfylder 
følgende krav:

1. Kommissionen anerkender efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
11, stk. 2a, de overvågningsorganer, der 
ansøger herom, hvis overvågningsorganet 
opfylder følgende krav:

Or. en
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Begrundelse

Akkreditering på EU-niveau af overvågningsorganer vil betyde, at man slipper for at oprette 
forskellige standarder og forvride markedet. For at have troværdige organer er der behov for 
at have klare kriterier for akkreditering og mindstekrav til disse organers aktiviteter.

Ændringsforslag 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det er i besiddelse af relevant 
ekspertise;

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.

Ændringsforslag 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det er i besiddelse af relevant 
ekspertise;

Or. en

Begrundelse

Akkreditering på EU-niveau af overvågningsorganer vil betyde, at man slipper for at oprette 
forskellige standarder og forvride markedet. For at have troværdige organer er der behov for 
at have klare kriterier for akkreditering og mindstekrav til disse organers aktiviteter.
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Ændringsforslag 150
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det er i besiddelse af relevant 
ekspertise;

Or. en

Begrundelse

Overvågningsorganet skal vise, at det har den passende ekspertise til at overvåge en 
påpasselighedsordning.

Ændringsforslag 151
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det er i besiddelse af relevant 
ekspertise;

Or. en

Ændringsforslag 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) det er økonomisk uafhængigt af de 
virksomheder, det certificerer;

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.

Ændringsforslag 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) det er juridisk og økonomisk 
uafhængigt af de virksomheder, det 
certificerer;

Or. en

Begrundelse

Akkreditering på EU-niveau af overvågningsorganer vil betyde, at man slipper for at oprette 
forskellige standarder og forvride markedet. For at have troværdige organer er der behov for 
at have klare kriterier for akkreditering og mindstekrav til disse organers aktiviteter.

Ændringsforslag 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 
overvågningsorganets 
påpasselighedsordning.

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 
overvågningsorganets 
påpasselighedsordning. Disse 
foranstaltninger skal som hovedsanktion 
omfatte indrapportering af sagen til de 
relevante nationale håndhævende 
myndigheder og til det i artikel 11 
definerede udvalg.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.

Ændringsforslag 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 
overvågningsorganets 
påpasselighedsordning.

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 
overvågningsorganets 
påpasselighedsordning; disciplinære 
foranstaltninger skal omfatte 
indrapportering af sagen til den relevante 
nationale kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Akkreditering på EU-niveau af overvågningsorganer vil betyde, at man slipper for at oprette 
forskellige standarder og forvride markedet. For at have troværdige organer er der behov for 
at have klare kriterier for akkreditering og mindstekrav til disse organers aktiviteter.

Ændringsforslag 156
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 

e) det træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever 



PE418.388v01-00 76/109 AM\764461DA.doc

DA

overvågningsorganets 
påpasselighedsordning.

overvågningsorganets 
påpasselighedsordning. Inddragelse af 
certifikatet og udelukkelse fra markedet er 
nogle af mulighederne.

Or. nl

Ændringsforslag 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) det har regler, ifølge hvilke:
i) dets medlemmer eller virksomheder, 
som det har certificeret, er forpligtet til at 
anvende dets påpasselighedsordninger;
ii) overvågningsorganet kontrolleres af 
dets medlemmer eller virksomheder, der 
anvender dets ordning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.

Ændringsforslag 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) det har regler, ifølge hvilke:
i) dets medlemmer eller virksomheder, 
som det har certificeret, er forpligtet til at 
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anvende dets påpasselighedsordninger;
ii) overvågningsorganet kontrolleres af 
dets medlemmer eller virksomheder, der 
anvender dets ordning.

Or. en

Begrundelse

Akkreditering på EU-niveau af overvågningsorganer vil betyde, at man slipper for at oprette 
forskellige standarder og forvride markedet. For at have troværdige organer er der behov for 
at have klare kriterier for akkreditering og mindstekrav til disse organers aktiviteter.

Ændringsforslag 159
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. En privat enhed, der ansøger om den i 
paragraf 1 anførte anerkendelse skal 
opfylde følgende krav: 
(a) den er underlagt privatret;
(b) den har status som juridisk person;
(c) den er i besiddelse af relevant 
ekspertise;
(d) den er økonomisk uafhængigt af de 
virksomheder, det certificerer; 
(e)de virksomheder, den certificerer, er af 
enhedens vedtægter bundet til at anvende 
dens påpasselighedsordning; 
(f) den har etableret en 
overvågningsmekanisme, der sikrer, at de 
virksomheder, som det har certificeret, 
anvender dets påpasselighedsordning;
(g) den træffer passende disciplinære 
foranstaltninger mod certificerede 
virksomheder, der ikke efterlever sin 
påpasselighedsordning; disciplinære 
foranstaltninger kan bestå i 
indrapportering af sagen til den relevante 
nationale kompetente myndighed. 
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Or. en

Begrundelse

Sammen med den nye ændring, der ændrer artikel 5, stk. 1, erstatter denne Ændring 28 i 
udkast til betænkning – med henblik på at gøre det klart, at offentlige enheder kan opfylde 
kravene til overvågningsorganer og for at opstille de passende udvælgelseskriterier for 
offentlige og private enheder.

Ændringsforslag 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) dokumentation for, at det er i 
besiddelse af relevant ekspertise

Or. en

Ændringsforslag 161
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) dokumentation for, at det er i 
besiddelse af relevant ekspertise;

Or. en

Begrundelse

Overvågningsorganet skal vise, at det har den passende ekspertise til at overvåge en 
påpasselighedsordning.
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Ændringsforslag 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dokumentation for, at det er i stand til 
at tiltræde en ordning, der opfylder de i 
artikel 4 og 5, stk. 1 anførte kriterier;

Or. en

Ændringsforslag 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dokumentation for, at det er i stand til 
at tiltræde en ordning, der opfylder de i 
artikel 4 og 5 anførte kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 164
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder træffer 
afgørelse om indrømmelse af anerkendelse 
af et overvågningsorgan inden for tre 
måneder efter overvågningsorganets 
indgivelse af en ansøgning.

3. Der træffes afgørelse om indrømmelse 
af anerkendelse af et overvågningsorgan 
inden for tre måneder efter 
overvågningsorganets indgivelse af en 
ansøgning.
Beslutningen om at indrømme 
anerkendelse til et overvågningsorgan 
skal sammen med en kopi af ansøgningen 
meddeles af Kommissionen til den 
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kompetente myndighed i den medlemsstat, 
der har kompetence over organet, senest 
15 dage efter at beslutningen er truffet.

De fører regelmæssigt tilsyn for at sikre 
sig, at overvågningsorganerne opfylder de i 
artikel 1 fastlagte krav.

Medlemsstatens kompetente myndigheder
fører regelmæssigt eller ved begrundet 
mistanke fra tredjemands side tilsyn, 
herunder audits på stedet, for at sikre sig, 
at overvågningsorganerne opfylder de i 
paragraf 1 fastlagte krav.

Hvis de kompetente myndigheder efter 
disse kontroller fastslår at 
overvågningsorganerne ikke opfylder de i 
paragraf fastlagte krav, skal de omgående 
informere Kommissionen og 
kommunikere relevant bevis i denne 
forbindelse til denne.

Or. en

Ændringsforslag 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder træffer 
afgørelse om indrømmelse af 
anerkendelse af et overvågningsorgan
inden for tre måneder efter 
overvågningsorganets indgivelse af en 
ansøgning.

3. I overensstemmelse med den i artikel 
11, stk. 2 fastlagte procedure afgør 
Kommissionen inden for tre måneder efter 
modtagelse af en kundgørelse fra den 
kompetente myndighed i en medlemsstat, 
der anbefaler organet til anerkendelse, 
om et overvågningsorgan skal anbefales.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare denne skelnen mellem kompetencen hos et (privat) overvågningsorgan 
og en kompetent myndighed, der har ansvar for kontrollen af såvel overvågningsorganer og 
påpasselighedsordningen.
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Ændringsforslag 166
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fører regelmæssigt tilsyn for at sikre 
sig, at overvågningsorganerne opfylder de i 
artikel 1 fastlagte krav.

EU-inspektører og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder fører 
regelmæssigt eller ved begrundet mistanke 
fra tredjemands side tilsyn, herunder 
audits på stedet, for at sikre sig, at 
overvågningsorganerne opfylder de i 
artikel 1 fastlagte krav. Alle 
inspektionsrapporter skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

EU's inspektører vil bistå medlemsstaternes kompetente myndigheder for at sikre præcision 
og harmonisering i håndhævelsen af forordningen.

Ændringsforslag 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En kompetent myndighed tilbagekalder
anerkendelsen af et overvågningsorgan, 
hvis det er godtgjort, at de i artikel 1 
fastlagte krav ikke længere er opfyldt.

4. Efter proceduren i artikel 11, stk. 2, 
beslutter Kommissionen, om 
anerkendelsen af et overvågningsorgan 
skal tilbagekaldes, hvis det er godtgjort, at 
de i artikel 1 fastlagte krav ikke længere er 
opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder underretter 
inden for to måneder Kommissionen om 
afgørelser om indrømmelse, afvisning eller 
tilbagekaldelse af en anerkendelse af et 
overvågningsorgan.

5. De kompetente myndigheder underretter 
inden for to måneder Kommissionen om 
afgørelser om at anbefale indrømmelse, 
afvisning eller tilbagekaldelse af en 
anerkendelse af et overvågningsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 169
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder underretter 
inden for to måneder Kommissionen om 
afgørelser om indrømmelse, afvisning eller 
tilbagekaldelse af en anerkendelse af et 
overvågningsorgan.

5. De kompetente myndigheder underretter 
inden for to måneder Kommissionen om 
afgørelser om at anbefale indrømmelse, 
afvisning eller tilbagekaldelse af en 
anerkendelse af et overvågningsorgan.

Or. en

Ændringsforslag 170
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Risikostyringsprocedure

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 
risikostyringsprocedurer gennemføres på 
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en uafhængig, objektiv og gennemsigtig 
måde.
2. For at gøre det lettere at fastsætte 
risikoniveauet skal Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
11, stk. 2:
a) oprette og forvalte en eller flere 
offentlige databaser, der fører registre 
over navnene på skovningsvirksomheder, 
som er dømt for ulovlige aktiviteter, 
overtrædelsens art og land og område, 
hvor overtrædelsen er sket
b) udarbejde en liste over eksisterende 
informationskilder, som virksomheder 
kan anvende til at vurdere risikoniveauer
c) opstille retningslinjer for brugen af 
risikostyringsværktøjer; fremlægge en 
liste over de mest almindelige og 
hyppigste uregelmæssigheder og typer af 
overtrædelser
3. Virksomhederne træffer på grundlag af 
en risikovurdering supplerende 
foranstaltninger i situationer, som 
indebærer en øget risiko. Supplerende 
foranstaltninger kan bl.a. være:
a) at give kontrolmyndighederne 
forhåndsmeddelelse om datoen for og de 
nærmere oplysninger om indkøb.
b) at kræve bevis for relevante 
forvaltningssystemer, hvorunder købet 
aftales.
c) at kræve supplerende dokumenter, data 
eller oplysninger.
4. Kommissionen gennemgår og udvider 
om nødvendigt den i stk. 4, afsnit 1 
omhandlede liste efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
11, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – titel og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrolforanstaltninger Overvågnings- og kontrolforanstaltninger
1. De kompetente myndigheder fører tilsyn
med, om virksomhederne overholder 
kravene i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 4, 
stk. 1.

1. De kompetente myndigheder fører 
kontrol med, om virksomhederne 
overholder kravene i artikel 3, stk. 1 og 2, 
og artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have klare kriterier på EU-plan for tilsyn med overvågningssystemer 
for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU. Der skal navnlig føres tilsyn, når kompetente 
myndigheder har oplysninger, der sætter spørgsmålstegn ved, om overvågningssystemet 
virker effektivt.

Ændringsforslag 172
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn 
med, om virksomhederne overholder 
kravene i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 4, 
stk. 1.

1. De kompetente myndigheder, herunder 
toldvæsen, fører tilsyn med, om 
virksomhederne overholder kravene i
artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 4, stk. 1.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger problemets grænseoverskridende karakter. Allerede ved EU's 
grænser kan man forhindre import af træ fra ulovlig skovhugst.
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Ændringsforslag 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kontrollerne gennemføres i henhold 
til en årsplan eller ved begrundet 
mistanke fra tredjemands side.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have klare kriterier på EU-plan for tilsyn med overvågningssystemer 
for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU. Der skal navnlig føres tilsyn, når kompetente 
myndigheder har oplysninger, der sætter spørgsmålstegn ved, om overvågningssystemet 
virker effektivt.

Ændringsforslag 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kontrollerne kan bl.a. bestå i:
a) undersøgelse af de tekniske og 
ledelsesmæssige systemer og de 
procedurer for påpasselighed og 
risikovurdering, som virksomhederne 
anvender
b) undersøgelse af dokumentation og 
registre, der viser, at systemer og 
procedurer fungerer ordentligt
c) stikprøvevist tilsyn, herunder audits på 
stedet.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal have klare kriterier på EU-plan for tilsyn med overvågningssystemer 
for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU. Der skal navnlig føres tilsyn, når kompetente 
myndigheder har oplysninger, der sætter spørgsmålstegn ved, om overvågningssystemet 
virker effektivt.

Ændringsforslag 175
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn.

2. Virksomheder skal yde de kompetente 
myndigheder al bistand, der er nødvendig 
for, at de kan udføre deres opgaver, 
navnlig for så vidt angår adgang til 
lokaler og fremlæggelse af dokumentation 
eller optegnelser.

Or. en

Ændringsforslag 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede tilsyn.

2. Virksomhederne tilbyder al nødvendig 
bistand til at lette udførelsen af de i stk. 1 
omhandlede kontroller.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter de i stk. 1 omhandlede tilsyn kan 
de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe korrigerende 
foranstaltninger.

3. Efter de i stk. 1 omhandlede kontroller
kan de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe øjeblikkelige
korrigerende foranstaltninger.

Sådanne foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:
a) øjeblikkelig indstilling af 
erhvervsaktiviteterne
b) beslaglæggelse af træ og træprodukter

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have klare kriterier på EU-plan for tilsyn med overvågningssystemer 
for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU. Der skal navnlig føres tilsyn, når kompetente 
myndigheder har oplysninger, der sætter spørgsmålstegn ved, om overvågningssystemet 
virker effektivt.

Ændringsforslag 178
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter de i stk. 1 omhandlede tilsyn kan 
de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe korrigerende 
foranstaltninger.

3. Efter de i stk. 1 omhandlede kontroller
kan de kompetente myndigheder træffe 
korrigerende foranstaltninger. Hvor der er 
anmodet om sådanne foranstaltninger, 
men virksomheden ikke har truffet dem 
inden for den angivne frist, kan de 
kompetente myndigheder pålægge 
sanktioner i henhold til artikel 13.
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Or. en

Begrundelse

Sammen med nyt ændringsforslag X til artikel 7, stk. 4 (ny) erstatter dette ændringsforslag 40 
i udkast til betænkning (som ordføreren trækker tilbage). Tanken er at præcisere, at 
korrigerende foranstaltninger henviser til behovet for at ændre påpasselighedsordninger og 
-processer, mens øjeblikkelige foranstaltninger henviser til øjeblikkelig håndhævelse ved 
mistanke om overtrædelser af de i artikel 3 anførte krav (som ændret).

Ændringsforslag 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter de i stk. 1 omhandlede tilsyn kan 
de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe korrigerende 
foranstaltninger.

3. Efter de i stk. 1 omhandlede tilsyn kan 
de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe 
forholdsmæssigt afpassede korrigerende 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 180
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter de i stk. 1 omhandlede tilsyn kan 
de kompetente myndigheder anmode 
virksomheder om at træffe korrigerende 
foranstaltninger.

3. Efter de i stk. 1 omhandlede 
inspektioner kan de kompetente 
myndigheder pålægge virksomheder at 
træffe korrigerende foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Riitta Myller

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der skal under alle omstændigheder 
føres tilsyn, når:
a) medlemsstatens kompetente myndighed 
har grund til at sætte spørgsmålstegn ved, 
om kravene i denne forordning 
vedrørende markedsføring af træ og 
træprodukter overholdes af en 
virksomhed; eller
b) medlemsstatens kompetente myndighed 
er i besiddelse af oplysninger, der sætter 
spørgsmålstegn ved, om virksomheden 
overholder denne forordnings krav til 
påpasselighedsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvor der er mistanke om, at der er 
sket alvorlige overtrædelser, skal 
medlemsstaterne indlede en 
tilbundsgående undersøgelse og træffe 
øjeblikkelige 
håndhævelsesforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 183
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Formodes virksomheden i 
overensstemmelse med de i stk. 1 
omhandlede kontroller bevidst at have 
overtrådt de i artikel 3 omhandlede krav, 
kan de kompetente myndigheder i 
henhold til deres nationale lovgivning 
træffe øjeblikkelige foranstaltninger, som 
bl.a. kan omfatte:
a) øjeblikkelig indstilling af 
erhvervsaktiviteterne og
b) beslaglæggelse af træ og træprodukter.

Or. en

Begrundelse

Sammen med nyt ændringsforslag X til artikel 7, stk. 4 (ny) erstatter dette ændringsforslag 40 
i udkast til betænkning (som ordføreren trækker tilbage). Tanken er at præcisere, at 
korrigerende foranstaltninger henviser til behovet for at ændre påpasselighedsordninger og 
-processer, mens øjeblikkelige foranstaltninger henviser til håndhævelse ved mistanke om 
overtrædelser af de i artikel 3 anførte krav (som ændret).

Ændringsforslag 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der skal under alle omstændigheder 
føres tilsyn, når:
a) medlemsstatens kompetente myndighed 
har grund til at sætte spørgsmålstegn ved, 
om kravene i denne forordning 
vedrørende markedsføring af træ og 
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træprodukter overholdes af en 
virksomhed; eller
b) medlemsstatens kompetente myndighed 
er i besiddelse af oplysninger, der sætter 
spørgsmålstegn ved, om virksomheden 
overholder denne forordnings krav til 
påpasselighedsordninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have klare kriterier på EU-plan for tilsyn med overvågningssystemer 
for at sikre lige konkurrencevilkår i hele EU. Der skal navnlig føres tilsyn, når kompetente 
myndigheder har oplysninger, der sætter spørgsmålstegn ved, om overvågningssystemet 
virker effektivt.

Ændringsforslag 185
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der skal under alle omstændigheder 
føres tilsyn, når:
a) medlemsstatens kompetente myndighed 
har grund til at sætte spørgsmålstegn ved, 
om kravene i denne forordning 
vedrørende markedsføring af træ og 
træprodukter overholdes af en 
virksomhed; eller
b) medlemsstatens kompetente myndighed 
er i besiddelse af oplysninger, der sætter 
spørgsmålstegn ved, om virksomheden 
overholder denne forordnings krav til 
påpasselighedsordninger.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre et ensartet kontrolsystem skal medlemsstater have klare kriterier for overvågning 
og kontrol af virksomheder og overvågningsorganer.

Ændringsforslag 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Øjeblikkelige 

håndhævelsesforanstaltninger
1. Hvis en fysisk person mistænkes for at 
have begået eller tages på fersk gerning i 
at begå en alvorlig overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at kunne 
holdes ansvarlig for en sådan 
overtrædelse, indleder medlemsstaterne 
en tilbundsgående undersøgelse af 
overtrædelsen og træffer, efter deres 
nationale lovgivning og alt efter 
overtrædelsens grovhed, foranstaltninger 
til umiddelbar håndhævelse såsom:
a) øjeblikkelig indstilling af 
erhvervsaktiviteterne
b) omdirigering til afskibningshavn eller 
midlertidig tilbageholdelse eller 
omdirigering af transportmidlet til et 
andet sted med henblik på inspektion
c) midlertidig tilbageholdelse eller 
beslaglæggelse af et transportmiddel eller 
maskineri, der anvendes i forbindelse med 
den pågældende foranstaltning
d) beslaglæggelse af træ og træprodukter
e) suspension af tilladelsen til at 
markedsføre træ og træprodukter
2. Håndhævelsesforanstaltningerne skal 
være af en sådan art, at de forhindrer en 
fortsættelse af den pågældende 
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overtrædelse og giver de kompetente 
myndigheder mulighed for at afslutte 
deres undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Den ændrede tekst følger den tekst, der er vedtaget i forordning EF 1005/2008I om ulovligt 
fiskeri.

Ændringsforslag 187
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
I deres årsberetninger skal de 
importvirksomheder, som udbyder træ på 
det europæiske marked, også medtage 
miljøvirkningerne og de sociale følger af 
deres ((internationale) drift og af 
træfældningen og transporten af den.
Det drejer sig her navnlig om 
miljøvirkningerne og de sociale 
konsekvenser i det område, hvor træet er 
fældet og i det træproducerende land.

Or. nl

Begrundelse

Gennemsigtighed og kontrollerbarhed.
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Ændringsforslag 188
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der stilles et sammendrag af registrene 
til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med direktiv 2003/4/EF.

2. Der stilles et sammendrag af registrene 
til rådighed for offentligheden på 
Internettet i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF.1.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer tilgængelighedens form. 

Ændringsforslag 189
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør listen over 
de kompetente myndigheder.

2. Kommissionen offentliggør listen over 
de kompetente myndigheder på Internettet.
Listen opdateres løbende.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer tilgængelighedens form.
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Ændringsforslag 190
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Rådgivende gruppe

1. Der skal etableres en rådgivende 
gruppe bestående af repræsentanter for 
interesserede parter herunder bl.a. 
repræsentanter for den skovbaserede 
industri, skovejere, ngo'er og 
forbrugergrupper og med en repræsentant 
for Kommissionen som formand.
2. Repræsentanter fra medlemsstaterne 
kan deltage i møderne enten på eget 
initiativ eller når de inviteres af den 
rådgivende gruppe.
3. Den rådgivende gruppe fastsætter selv 
sin forretningsorden, som offentliggøres 
på Kommissionens hjemmeside.
4. Kommissionen yder den rådgivende 
gruppe den nødvendige tekniske og 
logistiske bistand og varetager 
sekretariatsfunktionen i forbindelse med 
møderne.
5. Den rådgivende gruppe gennemgår og 
afgiver udtalelser om anliggender 
vedrørende anvendelse af denne 
forordning rejst af formanden enten på 
eget initiativ eller på anmodning af 
medlemmerne af den rådgivende gruppe 
eller udvalget.
6. Kommissionen indgiver den rådgivende 
gruppes udtalelser til udvalget.

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre effektiv gennemførelse af forordningen og for at sikre god kommunikation 
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mellem alle interesserede parter, skal der etableres en rådgivende gruppe, som Træudvalget 
kan rådføre sig med.

Ændringsforslag 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre listen over træ 
og træprodukter, som er anført i bilaget, 
under hensyntagen til tekniske 
egenskaber, endelig anvendelse og 
produktionsprocesser.

udgår

Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 11, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 192
Magor Imre Csibi

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Overtrædelser

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre pålæggelse af 
sanktioner for mindst følgende 
overtrædelser af denne forordning:
a) en virksomheds undladelse af at 
etablere en påpasselighedsordning
b) en virksomheds undladelse af at 
etablere og/eller drive en 
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påpasselighedsordning, som opfylder alle 
kravene i denne forordning og navnlig 
artikel 4
c) en virksomheds markedsføring af træ 
eller træprodukter, hvor virksomheden 
enten ved, at træet er fældet, handlet eller 
behandlet i strid med oprindelseslandets 
lovgivning, eller undlader at udøve 
fornøden omhu for at fjerne risikoen.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerhed bør de overtrædelser, der giver anledning til sanktioner, anføres i 
forordningen. Disse overtrædelser er et tilstrækkeligt incitament for virksomheder til at træffe 
fornødne foranstaltninger til at sikre, at kun lovligt træ og lovlige træprodukter handles i EU.

Ændringsforslag 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver inden 31. 
december 20xx Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning, 
og kan bl.a. omfatte:

i) økonomiske sanktioner, der afspejler:
- graden af den miljømæssige skade
ii) træprodukternes værdi;
- skattetabene og de økonomiske skader, 
der forårsages af overtrædelsen;
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ii) beslaglæggelse af træ og træprodukter;
iii) midlertidigt forbud mod at 
markedsføre træ og træprodukter.
iv) medlemsstaterne kan også, eller 
alternativt, benytte strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelserne og har 
en afskrækkende virkning
Økonomiske sanktioner udgør mindst fem 
gange den værdi, der opnås for 
træprodukterne ved at begå en alvorlig 
overtrædelse. Ved gentagne alvorlige 
overtrædelser inden for en femårig 
periode, øges de økonomiske sanktioner 
gradvist til mindst ti gange den værdi der 
opnås for træprodukterne ved at begå en 
alvorlig overtrædelse.
Med forbehold af andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, vedrørende 
offentlige midler, må medlemsstater ikke 
yde offentlig støtte i henhold til nationale 
støtteordninger eller fra fællesskabsmidler 
til virksomheder, der er dømt for en 
alvorlig overtrædelse af denne forordning, 
før der er truffet korrigerende 
foranstaltninger, og der er pålagt 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelserne og har 
en afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

En EU-ramme for minimumssanktioner forhindrer konkurrenceforvridninger eller 
koncentration af træmarkedet i lande med de laveste sanktionsniveauer. En lignende retlig 
ramme er allerede etableret på EU-plan ved Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, der skal 
forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.
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Ændringsforslag 194
Riitta Myller, Jens Holm

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse i henhold 
til artikel 1 og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning, 
som kan omfatte strafferetlige eller 
administrative sanktioner som f.eks. et 
midlertidigt forbud mod at markedsføre 
træ og træprodukter.
Bøder skal stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelserne og fastsættes under 
hensynstagen til skattetabene og de 
miljømæssige og økonomiske skader, der 
forårsages af en overtrædelse i henhold til 
artikel 1, og skal være mindst X gange 
værdien af det træ eller de træprodukter, 
der opnås ved overtrædelsen.
Med forbehold af andre bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, vedrørende 
offentlige midler, må medlemsstater ikke 
yde offentlig støtte i henhold til nationale 
støtteordninger eller fra fællesskabsmidler 
til virksomheder, der er dømt for en 
overtrædelse i henhold til artikel 1.

Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Den ændrede tekst følger den tekst, der er vedtaget i forordning EF 1005/2008I om ulovligt 
fiskeri.
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Ændringsforslag 195
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne kan omfatte 
strafferetlige eller administrative 
sanktioner og skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning, 
og kan bl.a. omfatte:
i) økonomiske sanktioner, der afspejler 
graden af den miljømæssige skade
ii) beslaglæggelse af træ og træprodukter
iii) midlertidigt forbud mod at 
markedsføre træ og træprodukter.

Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør også give mulighed for pålæggelse af strafferetlige sanktioner. Præciserer 
og erstatter ordførerens ændringsforslag 46. Fastsættelse af sanktioner på 
medlemsstatsniveau kunne resultere i uoverensstemmelser i EU med hensyn til at anvende 
retsforfølgelser i henhold til forordningen. Dette kunne give anledning til 
konkurrenceforvridninger eller koncentration af træmarkedet i lande med de laveste 
sanktionsniveauer.
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Ændringsforslag 196
Péter Olajos

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver inden 31. december 
20xx Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne. Der skal være mindst de 
samme sanktioner for ulovlig skovhugst i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Ulovlig skovhugst er lige så alvorlig som ulovlig handel med træ, så derfor bør den samme 
sanktion anvendes herfor.

Ændringsforslag 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre pålæggelse af 
sanktioner for mindst følgende 
overtrædelser af denne forordning:
a) en virksomheds undladelse af at 
etablere en påpasselighedsordning
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b) en virksomheds undladelse af at 
etablere og/eller drive en 
påpasselighedsordning, som opfylder alle 
kravene i denne forordning og navnlig 
artikel 4
c) en virksomheds markedsføring af træ 
eller træprodukter, hvor virksomheden 
enten ved, at træet er fældet, handlet eller 
behandlet i strid med oprindelseslandets 
lovgivning, eller undlader at udøve 
fornøden omhu for at fjerne risikoen.
2. Medlemsstaterne pålægger en 
maksimal sanktion på mindst fem gange 
den værdi, der opnås for træprodukterne 
ved at begå en alvorlig overtrædelse.
Ved gentagne alvorlige overtrædelser 
inden for en femårig periode pålægger 
medlemsstaterne en maksimal sanktion på 
mindst otte gange den værdi der opnås for 
træprodukterne ved at begå den alvorlige 
overtrædelse.
Ved pålæggelse af disse sanktioner tager 
medlemsstaterne også hensyn til værdien 
af den skade, der er påført de pågældende 
træressourcer og det pågældende 
skovmiljø.
3. Medlemsstaterne kan også, eller 
alternativt, benytte strafferetlige 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelserne og har 
en afskrækkende virkning.
4. Medlemsstaterne kan i henhold til 
national lovgivning fastsætte bestemmelse 
om beslaglæggelse af træ eller 
træprodukter, som er markedsført i strid 
med denne forordnings krav.

Or. en

Begrundelse

Ved at angive klare overtrædelser og sanktioner er der en juridisk afskrækkende virkning, 
som kan motivere virksomheder til at gennemføre ordninger, der sikrer, at ulovligt træ og 
ulovlige træprodukter udelukkes fra EU's forsyningskæde. Virksomheder har også juridisk 
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klarhed. Denne tilgang er magen til den, der allerede er anvendt i forbindelse med 
forordningen om ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU).

Ændringsforslag 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udarbejdelse af den 
i stk. 2 omhandlede rapport tager 
Kommissionen hensyn til de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til indgåelse af de 
frivillige FLEGT partnerskabsaftaler, der 
er vedtaget i henhold til forordning nr. 
2173/2005, samt deres funktionsmåde. 
Kommissionen overvejer, om der er behov 
for revisioner af denne forordning i lyset 
af erfaringen med de frivillige FLEGT 
partnerskabsaftalers funktionsmåde og 
deres effektivitet med hensyn til at 
afhjælpe problemet med ulovligt træ.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal sikre, at overholdelse af gennemførelsesbestemmelser tydeligt 
defineres. Selv om de frivillige partnerskabsaftaler er et vigtigt redskab til håndtering af de 
underliggende spørgsmål om ulovlig skovhugst og dermed forbundne problemer, skal denne 
forordning tage hensyn til, at EU indtil nu ikke har udviklet foranstaltninger til håndtering af 
manglende overholdelse af EU's rådsforordning om en licensordning. 

Ændringsforslag 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udarbejdelse af den 
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i stk. 2 omhandlede rapport tager 
Kommissionen hensyn til de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til indgåelse af de 
frivillige FLEGT partnerskabsaftaler, der 
er vedtaget i henhold til forordning nr. 
2173/2005, samt deres funktionsmåde. 
Kommissionen overvejer, om der er behov 
for revisioner af denne forordning i lyset 
af erfaringen med de frivillige FLEGT 
partnerskabsaftalers funktionsmåde og 
deres effektivitet med hensyn til at 
afhjælpe problemet med ulovligt træ.

Or. en

Begrundelse

Med den nuværende forordning er der ikke etableret nogen bestemmelser til håndtering af 
manglende overholdelse af en FLEGT-licensordning. Det skal klart præciseres, at alle 
nødvendige foranstaltninger bør træffes for at sikre overholdelse af forordningens 
gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 200
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Ændring af direktiv 2008/99/EF

1. Følgende punkt tilføjes til artikel 3 i 
forordning 2008/99/EF med virkning fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
"ia) markedsføring af ulovligt fældet træ 
eller træprodukter heraf."
2. Følgende led tilføjes til bilag A i 
direktiv 2008/99/EF med virkning fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
- "Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning af [...] om fastsættelse af krav 
til virksomheder, der markedsfører træ og 
træprodukter".

Or. en

Ændringsforslag 201
Lena Ek

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Revidering

Kommissionen skal tre år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, og derefter 
hvert femte år, gennemføre en revidering 
af denne forordnings funktion med 
hensyn til dens formål og sigte og 
rapportere sine konklusioner og, i 
forbindelse med disse, sine forslag til 
ændringer til Europa-Parlamentet.
I revideringen skal der frem for alt 
fokuseres på følgende:
En grundlæggende og gennemgående 
analyse af forskning og udvikling på 
området for bæredygtigt skovbrug;
denne forordnings indvirkning på det 
fælles marked, særligt med hensyn til 
konkurrencesituationen og muligheden 
for at nye aktører kan etablere sig på 
markedet; små og mellemstore 
virksomheders situation på markedet, og 
hvordan denne forordning har påvirket 
deres virksomhed.

Or. sv

Begrundelse

For at denne forordning kan bibeholde sin effektivitet og ikke skal sætte et velfungerende 
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indre marked på spil og desuden ikke mindst kan tilpasses nye forskningsresultater, skal 
forordningen løbende evalueres og opdateres.

Ændringsforslag 202
Caroline Lucas

Forslag til forordning
Artikel 15 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra [...]1. Den anvendes fra [...]1.

1 Note vedrørende EUT: to år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

1 Note vedrørende EUT: et år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af lovgivning til håndtering af lovligheden og bæredygtigheden af træ og 
træprodukter har været drøftet i mange år, og denne forordning er resultat af en proces, der 
blev påbegyndt i 2003. Væsentlige dele af industrien har allerede indført ordninger, som ville 
opfylde denne forordnings krav, hvilket giver materiale og erfaringer, som andre kan trække 
på. En udskydelse på yderligere to år, før lovgivningen træder i kraft, afspejler ikke den 
hastende karakter af problemerne med klimaændringer og tab af biodiversitet, som 
forordningen udtrykkeligt sigter på at bidrage til at håndtere.

Ændringsforslag 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Papirmasse og papir som omhandlet i 
kapitel 47 og 48 i den kombinerede 
nomenklatur med undtagelse af 
bambusbaserede produkter og 
genbrugspapir og –pap (affald)

2. Papirmasse og papir som omhandlet i 
kapitel 47, 48 og 49 i den kombinerede 
nomenklatur med undtagelse af 
bambusbaserede produkter og 
genbrugspapir og –pap (affald)

Or. fr
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Begrundelse

Alt træ og ethvert træprodukt bør, uanset dets endelige anvendelsesformål, være underlagt 
denne forordning.

Ændringsforslag 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Andre træprodukter, som er 
inkluderet i kategorierne KN 94 og 95, 
herunder trælegetøj, sportstilbehør osv.

Or. fr

Begrundelse

Alt træ og ethvert træprodukt bør, uanset dets endelige anvendelsesformål, være underlagt 
denne forordning.

Ændringsforslag 205
Samuli Pohjamo

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)
Organisationen klassificerer risikoen for ulovligt træ eller ulovlige træprodukter på 
landeniveau/regionalt niveau som “høj” for alle leverancer, hvor nogen af følgende 
indikatorer i Tabel 1 er gældende.

Tabel 1: Liste over indikatorer for “høj” risiko på landeniveau / regionalt niveau

Indikatorer (Eksempler på eksterne referencekilder)

Landet / regionen er 
omfattet af et forbud mod 
eksport af træ fra FN's 
Sikkerhedsråd.

Har siden juli 2003 været gældende for Liberia (FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html
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Landet / regionen er 
kendt som et land med 
ringe håndhævelse af 
skovbrugslovgivning og 
et højt 
korruptionsniveau.

I definitionen af denne indikator kan organisationen anvende 
sine interne undersøgelser eller resultater af undersøgelser 
foretaget af eksterne regeringsorganer eller ngo'er, der aktivt 
overvåger håndhævelsen af skovbrugslovgivning og korruption 
som f.eks. Verdensbanken 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, det britiskbaserede Chatham House, (www.illegal-
logging.info) , Environmental Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International (www.transparency.org) , osv.

Landet er et land, hvor 
officiel statistik fra FAO 
viser et fald i skovareal

FAO's globale vurdering af skovressourcerne 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organisationen har 
modtaget kommentarer 
understøttet af pålidelige 
beviser fra kunder eller 
andre eksterne parter 
vedrørende dens 
leverancer for så vidt 
angår kontroversielle 
kilder, som ikke er afvist 
af organisationens egne 
undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)
Tabel 1: Liste over "forhøjede" sandsynlighedsindikatorer på nationalt/regionalt plan

Indikatorer (Eksempler på eksterne referencekilder)

Landet /regionen et omfattet af et forbud 
mod import af træ udstedt af FN's 
Sikkerhedsråd

Er blevet anvendt i Liberia siden juli 2003 
(FN's Sikkerhedsråds resolution 1521 
(2003) af 22. december 2003)

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html
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Landet/regionen anses for at have et lavt 
niveau for gennemførelse af lovgivning og 
et højt korruptionsniveau.

Ved at definere denne indikator kan 
organisationen anvende interne 
undersøgelser eller resultater af
undersøgelser gennemført af uafhængige 
statslige eller ikkestatslige organisationer, 
der aktivt følger op på gennemførelsen af 
lovgivning vedrørende skove, såsom 
Verdensbanken 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House, 
der ligger i Det Forenede Kongerige, 
(www.illegal-logging.info) , 
Environmental Investigation 
Agency(EIA) (www.eia-international.org , 
Global Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International 
(www.transparency.org) osv.

Landet hører til de lande, hvor FAO's 
officielle statistikker viser en reduktion af 
skovdækningen.

FAO's vurdering af de globale 
skovressourcer af 2005 (FAO Global 
Forest Resources Assessment 2005)
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organisationen har modtaget 
kommentarer, der er bekræftet af 
pålidelig dokumentation, fra kunder eller 
andre tredjeparter vedrørende 
kontroversielle kilder, og som ikke er 
blevet modsagt af organisationens egne 
undersøgelser af forsyningerne.

Or. fr

Begrundelse

Organisationen vil betragte risiciene for ulovligheder i forbindelse med træ og træprodukter 
som forhøjede på nationalt/regionalt plan i alle de tilfælde, hvor en af ovenstående 
indikatorer finder anvendelse.
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