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Amendement 47
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bossen bieden een grote variëteit aan 
ecologische, economische en sociale 
voordelen, waaronder hout, andere 
bosproducten en milieudiensten.

(1) Bossen bieden een grote variëteit aan 
ecologische, economische en sociale 
voordelen; ze vormen een wezenlijk 
bestanddeel van de waterkringloop omdat 
ze overstromingen en bodemerosie 
voorkomen; ze hebben een belangrijke 
invloed op de plaatselijke 
klimaatomstandigheden en verminderen 
de CO2-concentratie in de atmosfeer; ze
voorzien de mens van hout en andere 
bosproducten (vlees, hars, ...); ze hebben 
een recreatiefunctie, zijn positief voor de 
gezondheid en leveren milieudiensten.

Or. pl

Motivering

Om het belang van de huidige tekst te benadrukken, wordt in het amendement nader ingegaan 
op de verschillende ecologische, economische en sociale voordelen van bossen.

Amendement 48
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bossen bieden een grote variëteit aan 
ecologische, economische en sociale 
voordelen, waaronder hout, andere 
bosproducten en milieudiensten.

(1) Bossen bieden een grote variëteit aan 
ecologische, economische en sociale 
voordelen, waaronder hout, andere 
bosproducten, milieudiensten en 
leefgebieden van lokale gemeenschappen.

Or. nl
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Motivering

Het gaat ook om mensen.

Amendement 49
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bossen vormen een economische 
hulpbron. Het gebruik van bossen zorgt 
voor welvaart en werkgelegenheid. Het 
gebruik van bossen heeft tevens een 
gunstig effect op het klimaat, aangezien 
bosproducten de plaats kunnen innemen 
van producten die meer energie 
verbruiken. 

Or. sv

Motivering

Het is van belang te benadrukken dat bosbouw ook vanuit maatschappelijk en economisch 
oogpunt een positieve rol vervult.

Amendement 50
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het is van groot belang - en dit niet 
in de laatste plaats vanwege het klimaat -
dat onderleveranciers die werkzaam zijn 
op de interne markt, uitsluitend handelen 
in legaal gekapt hout. Dergelijke 
producten waarborgen immers dat de 
belangrijke rol die bossen vervullen als 
reservoir voor kooldioxide, niet wordt 
ontregeld. Verder draagt het gebruik van 
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legaal gekapt hout als bouwmateriaal, 
bijvoorbeeld in houten huizen, bij tot een 
permanente invanging van kooldioxide. 

Or. sv

Motivering

De rol van bossen als kooldioxidereservoir en de mogelijkheid van bosproducten om 
kooldioxide in te vangen kan niet sterk genoeg worden benadrukt.

Amendement 51
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het bos en de bosbouw zijn 
voor een zeer groot deel verantwoordelijk 
voor de maatschappelijke en economische 
ontwikkeling van ontwikkelingslanden en 
vormen voor velen in deze landen de 
primaire bron van inkomsten. Om die 
reden is het van belang deze ontwikkeling 
en bron van inkomsten niet te schaden, 
maar juist gericht te zijn op de vraag hoe 
wij mee een bijdrage kunnen leveren aan 
een duurzamer bosgebruik in deze 
streken. 

Or. sv

Motivering

Niet mag worden vergeten dat een groot deel van de wereldbevolking rechtstreeks afhankelijk 
is van bossen als bron van inkomsten. Een verkeerde benadering van de bosbouw in de 
armste regio's van de wereld zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de bevolking 
aldaar. De nadruk moet derhalve liggen op een duurzame maatschappelijke en economische 
ontwikkeling van de bosbouw.



PE418.388 6/115 AM\764461NL.doc

NL

Amendement 52
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Als gevolg van de wereldwijde, 
groeiende vraag naar hout en 
houtproducten en de tekortkomingen op 
institutioneel en bestuurlijk gebied die in 
de bosbouwsector van een aantal 
houtproducerende landen voorkomen, 
worden illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel een steeds groter 
probleem.

(2) Als gevolg van de wereldwijde, 
groeiende vraag naar hout en 
houtproducten en de tekortkomingen op 
institutioneel en bestuurlijk gebied die in 
de bosbouwsector van een aantal 
houtproducerende landen voorkomen, 
worden illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel en distributie een 
steeds groter probleem.

Or. pl

Motivering

Naast de handel en de illegale houtkap moet ook de distributie van hout worden vermeld als 
belangrijke schakel tussen het kappen van hout en de illegale verkoop ervan.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is duidelijk dat de druk op de 
natuurlijke bosbestanden en de vraag 
naar hout en houtproducten vaak te hoog 
zijn en dat de Gemeenschap haar 
weerslag op de bosecosystemen moet 
verminderen, ongeacht waar deze zich 
doet gevoelen.

Or. en
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Amendement 54
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 
Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien hij 
bijdraagt tot de ontbossing, die op haar 
beurt verantwoordelijk is voor 20% van de 
CO2-emissies, de biodiversiteit bedreigt en 
duurzaam bosbeheer en duurzame 
bosontwikkeling ondermijnt. Bovendien 
heeft illegale houtkap ook sociale, politieke 
en economische implicaties.

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 
Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien het 
bijdraagt tot de ontbossing, die op haar 
beurt verantwoordelijk is voor 20% van de 
CO2-emissies, de biodiversiteit bedreigt, 
het leefgebied van de inheemse bevolking 
schaadt en duurzaam bosbeheer en 
duurzame bosontwikkeling ondermijnt. 
Bovendien heeft illegale houtkap ook 
sociale, politieke en economische 
implicaties en vormt zij tevens een 
bedreiging voor lokale gemeenschappen 
die voor hun overleven van het bos 
afhankelijk zijn en een bedreiging voor de 
rechten van de inheemse bevolking.

Or. nl

Motivering

Naast de bescherming van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, 
eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU zich in haar diverse 
richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, de bescherming van 
cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling en 
armoedebestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving doorgevoerd worden en 
daaruit blijken.

Amendement 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 

(3) Illegale houtkap is, naast institutionele 
en bestuurlijke tekortkomingen in de 
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Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien hij 
bijdraagt tot de ontbossing, die op haar
beurt verantwoordelijk is voor 20% van de 
CO2-emissies, de biodiversiteit bedreigt en 
duurzaam bosbeheer en duurzame 
bosontwikkeling ondermijnt. Bovendien 
heeft illegale houtkap ook sociale, politieke 
en economische implicaties.

bosbouwsector van een groot aantal 
houtproducerende landen, een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 
Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien hij 
bijdraagt tot de ontbossing en de 
aantasting van bossen, die op hun beurt 
verantwoordelijk zijn voor 20% van de 
CO2-emissies, de biodiversiteit bedreigen
en duurzaam bosbeheer en duurzame 
bosontwikkeling ondermijnen. Bovendien 
heeft illegale houtkap ook sociale, politieke 
en economische implicaties waardoor de 
verwezenlijking van doelstellingen inzake 
goed bestuur vaak wordt belet.

Or. en

Motivering

Door corruptie wordt de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen bespoedigd, met name 
waar het gaat om oerbossen die voor het levensonderhoud van tal van gemeenschappen van 
essentieel belang zijn. Zo schat bijvoorbeeld de regering van Indonesië dat de teruglopende 
bosbouwinkomsten het land op een verlies van rond 4 miljard dollar per jaar kan komen te 
staan, een vijfvoud van de jaarlijkse uitgaven voor volksgezondheid. 

Amendement 56
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 
Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien hij 
bijdraagt tot de ontbossing, die op haar 
beurt verantwoordelijk is voor 20% van de 
CO2-emissies, de biodiversiteit bedreigt en 
duurzaam bosbeheer en duurzame 
bosontwikkeling ondermijnt. Bovendien 
heeft illegale houtkap ook sociale, politieke 
en economische implicaties.

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig 
probleem van groot internationaal belang. 
Illegale houtkap vormt een belangrijke 
bedreiging voor de bossen, aangezien hij 
bijdraagt tot de ontbossing, die op haar 
beurt verantwoordelijk is voor 20% van de 
CO2-emissies; illegale houtkap bevordert 
woestijn- en steppevorming, die op hun 
beurt bodemerosie versterken en de 
impact van extreme weersomstandigheden 
en de gevolgen daarvan, zoals 
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overstromingen vergroten; illegale 
houtkap bedreigt de biodiversiteit en 
ondermijnt duurzaam bosbeheer en 
duurzame bosontwikkeling. Bovendien 
heeft illegale houtkap ook sociale, politieke 
en economische implicaties.

Or. pl

Motivering

In dit amendement wordt verwezen naar de bedreigingen en concrete natuurverschijnselen 
die het gevolg zijn van ontbossing.

Amendement 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese Gemeenschap en de 
lidstaten hebben zich wettelijk en politiek 
verplicht tot het behoud en het duurzame 
gebruik van de hulpbronnen der aarde, 
het bestrijden van illegale houtkap en de 
daarmee verbonden handel en corruptie, 
duurzaam bosbeheer, armoedebestrijding 
en de bescherming van de rechten van 
inheemse volkeren, plaatselijke 
gemeenschappen en gemeenschappen die 
voor hun overleven van het bos 
afhankelijk zijn. De onderhavige 
verordening moet bijdragen aan de 
nakoming van deze verplichtingen en 
toezeggingen en die welke zijn opgenomen 
in de onderstaande verdragen:
a) het Verdrag inzake biologische
diversiteit (CBD) uit 1992;
b) de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten 
(CITES) uit 1973;
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c) de internationale overeenkomsten 
inzake tropisch hout (ITTA) uit 1983, 
1994 en 2006;
d) het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) uit 2002;
e) het Verdrag van de Verenigde Naties 
ter bestrijding van woestijnvorming uit 
1994;
f) de Verklaring van Rio inzake milieu en 
ontwikkeling van 1992;
g) de Verklaring van Johannesburg en 
het bijbehorende implementatieplan, 
goedgekeurd op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling op 4 september 
2002;
h) de actievoorstellen van het 
Intergouvernementeel Panel inzake 
bossen (IPF)/Intergouvernementeel 
Bossenforum (IFF);
i) de juridisch niet-bindende 
beginselverklaring inzake een mondiale 
consensus aangaande het beheer, het 
behoud en duurzame ontwikkeling van 
alle soorten bossen uit 1992;
j) Agenda 21, aangenomen door de 
conferentie over milieu en ontwikkeling 
van de Verenigde Naties, gehouden in 
juni 1992;
k) de resolutie van de bijzondere zitting 
van de Algemene vergadering van de 
Verenigde Naties (UNGASS) over het 
“Programma voor de verdere 
tenuitvoerlegging van Agenda 21”, uit 
1997;
l) de Millenniumverklaring van 2000;
m) het Wereldnatuurhandvest van 1982;
n) de verklaring van de conferentie van de 
Verenigde Naties over het menselijk 
leefmilieu van 1972;
o) het actieplan voor het menselijk 
leefmilieu uit 1972, de voorstellen van het 
Intergouvernementeel Panel inzake 
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bossen,zoals goedgekeurd door de 
bijzondere zitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in 
1997;
p) resolutie 4/2 van het 
Intergouvernementeel Bossenforum van 
de Verenigde Naties;
r) het Verdrag inzake het behoud van 
wilde dieren en planten en hun natuurlijk 
milieu in Europa van 1979;
s) Verdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van corruptie (UNCAC), dat 
door de EG in 2005 en tevens door een 
meerderheid van de EU-lidstaten is 
geratificeerd. 

Or. en

Motivering

Door corruptie wordt de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen bespoedigd, met name 
waar het gaat om oerbossen die voor het levensonderhoud van tal van gemeenschappen van 
essentieel belang zijn. Zo schat bijvoorbeeld de regering van Indonesië dat de teruglopende 
bosbouwinkomsten het land op een verlies van rond 4 miljard dollar per jaar kan komen te 
staan, een vijfvoud van de jaarlijkse uitgaven voor volksgezondheid.

Amendement 58
Riitta Myller, Åsa Westlund 

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In het besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
het Zesde Milieuactieprogramma van de 
Europese Gemeenschap worden onder 
meer de volgende prioritaire acties 
vastgesteld: bestudering van de 
mogelijkheden om actieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming en bestrijding van 
de handel in illegaal gekapt hout, en 



PE418.388 12/115 AM\764461NL.doc

NL

continuering van de actieve deelname van 
de Gemeenschap en de lidstaten in de 
uitvoering van de mondiale en regionale 
resoluties en overeenkomsten over 
kwesties die verband houden met bossen.

Or. en

Amendement 59
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

In het amendement wordt rekening gehouden met alle schakels van de illegale houthandel, 
gaande van het kappen van hout tot het vervoer en de verkoop ervan. Het is onlogisch om zich 
tot de illegale houtkap te beperken. Er dient ook een oplossing te worden gevonden voor het 
probleem van de kopers, die tegen zeer lage prijzen illegale goederen (hout) aankopen en 
deze vervolgens naar de andere kant van de wereld vervoeren, zonder daarbij bijvoorbeeld de 
bepalingen van de CITES-overeenkomst in acht te nemen.
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Amendement 60
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In overeenstemming met het doel van 
die mededeling, namelijk ervoor zorgen dat 
alleen houtproducten die overeenkomstig 
de nationale wetgeving van het 
producerende land zijn geproduceerd, de 
Gemeenschap binnen kunnen komen, heeft 
de Gemeenschap met houtproducerende 
landen (partnerlanden) onderhandeld over 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
(Voluntary Partnership Agreements –
VPA's) die de partijen wettelijk verplichten 
een vergunningenstelsel in te voeren en de 
handel in hout en houtproducten waarop 
die overeenkomsten betrekking hebben, te 
reguleren.

(6) In overeenstemming met het doel van 
die mededeling, namelijk ervoor zorgen dat 
alleen houtproducten die overeenkomstig 
de nationale wetgeving van het 
producerende land zijn geproduceerd, de 
Gemeenschap binnen kunnen komen, heeft 
de Gemeenschap met houtproducerende 
landen (partnerlanden) onderhandeld over 
vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
(Voluntary Partnership Agreements –
VPA's) die de partijen wettelijk verplichten 
een vergunningenstelsel in te voeren en de 
handel in hout en houtproducten waarop 
die overeenkomsten betrekking hebben, te 
reguleren. Er kunnen pas VPA´s worden 
gesloten met houtproducerende landen als 
in die landen in hun nationale wetgeving 
ten aanzien van de houtkap naast de 
bescherming van het milieu, de 
biodiversiteit en het ecosysteem ook de 
bescherming van leefgebieden van lokale 
gemeenschappen die voor hun overleven 
van het bos afhankelijk zijn, en de rechten 
van de inheemse bevolking gewaarborgd 
zijn.

Or. nl

Motivering

Naast de bescherming van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, 
eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU zich in haar diverse 
richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, de bescherming van 
cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling en 
armoedebestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving doorgevoerd worden 
en daaruit blijken.



PE418.388 14/115 AM\764461NL.doc

NL

Amendement 61
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien de schaal en de urgentie van het 
probleem, moet de bestrijding van de 
illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel actief worden 
gesteund, moet het VPA-initiatief worden 
aangevuld en versterkt, en moet een grotere 
synergie tot stand worden gebracht tussen 
beleid dat erop gericht is de bossen in stand 
te houden en beleid dat streeft naar een 
hoog niveau van milieubescherming, onder 
meer door de klimaatverandering en het 
verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

(7) Gezien de schaal en de urgentie van het 
probleem, moet de bestrijding van de 
illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel en distributie actief 
worden gesteund, moet het VPA-initiatief 
worden aangevuld en versterkt, en moet 
een grotere synergie tot stand worden 
gebracht tussen beleid dat erop gericht is 
de bossen in stand te houden en beleid dat 
streeft naar een hoog niveau van 
milieubescherming, onder meer door de 
klimaatverandering, woestijn- en 
steppevorming, bodemerosie en het verlies 
aan biodiversiteit te bestrijden.

Or. pl

Motivering

Naast de handel en de illegale houtkap moet ook de distributie van hout worden vermeld als 
belangrijke schakel tussen het kappen van hout en de illegale verkoop ervan. In het 
amendement wordt verwezen naar de bedreigingen en concrete natuurverschijnselen die het 
gevolg zijn van ontbossing en onderdeel zijn van het milieubeleid van de Europese Unie, dat 
tijdens de voorbije zittingsperiode door het Europees Parlement is behandeld.

Amendement 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien de schaal en de urgentie van het 
probleem, moet de bestrijding van de 
illegale houtkap en de daarmee

(7) Gezien de schaal en de urgentie van het 
probleem, moet de bestrijding van de 
illegale houtkap en de daarmee 
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samenhangende handel actief worden 
gesteund, moet het VPA-initiatief worden 
aangevuld en versterkt, en moet een grotere 
synergie tot stand worden gebracht tussen 
beleid dat erop gericht is de bossen in stand 
te houden en beleid dat streeft naar een 
hoog niveau van milieubescherming, onder 
meer door de klimaatverandering en het 
verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

samenhangende handel actief worden 
gesteund, moet de weerslag van de 
Gemeenschap op de bosecosystemen 
worden verminderd, moet het VPA-
initiatief worden aangevuld en versterkt, en 
moet een grotere synergie tot stand worden 
gebracht tussen beleid dat erop gericht is 
armoede te bestrijden en de bossen in 
stand te houden en beleid dat streeft naar 
een hoog niveau van milieubescherming, 
onder meer door de klimaatverandering en 
het verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

Or. en

Amendement 63
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De inspanningen van de landen die met 
de Gemeenschap een VPA hebben 
gesloten, en de in de VPA’s vervatte 
beginselen, met name ten aanzien van de 
definitie van het begrip legaal 
geproduceerd hout, moeten worden erkend. 
Ook moet rekening worden gehouden met 
het feit dat in het kader van het FLEGT-
vergunningenstelsel alleen overeenkomstig 
de betrokken nationale wetgeving gekapt 
hout en producten daarvan naar de 
Gemeenschap worden uitgevoerd. Daartoe 
moeten de in de bijlagen II en III bij 
Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de 
Raad van 20 december 2005 inzake de 
opzet van een FLEGT-
vergunningensysteem voor de invoer van 
hout in de Europese Gemeenschap 
genoemde producten van oorsprong uit de 
in bijlage I bij die verordening genoemde 
partnerlanden worden beschouwd als 
legaal gekapt, op voorwaarde dat zij aan 

(8) De inspanningen van de landen die met 
de Gemeenschap een VPA hebben 
gesloten, en de in de VPA’s vervatte 
beginselen, met name ten aanzien van de 
definitie van het begrip legaal 
geproduceerd hout, moeten worden erkend. 
Ook moet rekening worden gehouden met 
het feit dat in het kader van het FLEGT-
vergunningenstelsel alleen overeenkomstig 
de betrokken nationale wetgeving gekapt 
hout en producten daarvan naar de 
Gemeenschap worden uitgevoerd. Daartoe 
moeten de in de bijlagen II en III bij 
Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de 
Raad van 20 december 2005 inzake de 
opzet van een FLEGT-
vergunningensysteem voor de invoer van 
hout in de Europese Gemeenschap 
genoemde producten van oorsprong uit de 
in bijlage I bij die verordening genoemde 
partnerlanden worden beschouwd als 
legaal gekapt, op voorwaarde dat zij aan 
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die verordening en de bepalingen ter 
uitvoering daarvan voldoen.

die verordening en de bepalingen ter 
uitvoering daarvan voldoen.  De in de 
VPA’s vervatte beginselen, met name ten 
aanzien van de definitie van het begrip 
"legaal geproduceerd hout", moeten 
onder meer omvatten en waarborgen, 
duurzaam bosbeheer, instandhouding van 
de biodiversiteit, bescherming en rechten 
van lokale gemeenschappen die voor hun 
overleven van het bos afhankelijk zijn, 
bescherming van de inheemse bevolking 
en waarborging van haar rechten.

Or. nl

Motivering

Naast de bescherming van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, 
eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU zich in haar diverse 
richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, de bescherming van 
cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling en 
armoedebestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving doorgevoerd worden 
en daaruit blijken.

Amendement 64
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet op grond van de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
worden bepaald of houtkap al dan niet 
illegaal is.

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet in de eerste plaats op grond 
van de wetgeving van het land waar het 
hout is gekapt, worden bepaald of houtkap 
al dan niet illegaal is. Bij de toepassing 
van legaliteitsnormen moet voorts 
rekening worden gehouden met 
internationale normen, zoals onder meer 
die van de African Timber Organisation 
(ATO), de Internationale Organisatie voor 
Tropisch Hout, het proces van Montreal 
inzake criteria en indicatoren voor het 
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behoud en duurzaam beheer van bossen 
in gematigde en boreale streken alsmede 
het pan-Europese bosproces inzake 
criteria en indicatoren voor duurzaam 
bosbeheer. De toepassing van die normen 
dient tevens bij te dragen tot de 
tenuitvoerlegging van internationale 
toezeggingen, beginselen en 
aanbevelingen, met inbegrip van die 
welke betrekking hebben op de beperking 
van de klimaatverandering, het tegengaan 
van het verlies aan biodiversiteit, 
armoedevermindering, het terugdringen 
van woestijnvorming, en de bescherming 
en bevordering van de rechten van 
inheemse volkeren, plaatselijke 
gemeenschappen en gemeenschappen die 
voor hun overleven van het bos 
afhankelijk zijn.

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 5 van het ontwerpverslag. 

Amendement 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet op grond van de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
worden bepaald of houtkap al dan niet 
illegaal is.

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet in de eerste plaats op grond 
van de wetgeving van het land waar het 
hout is gekapt, worden bepaald of houtkap 
al dan niet illegaal is. Bij de toepassing 
van legaliteitsnormen moet voorts 
rekening worden gehouden met 
internationale normen, terwijl de 
toepassing van die normen tevens dient bij 
te dragen tot de tenuitvoerlegging van 
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internationale toezeggingen, beginselen 
en aanbevelingen, met inbegrip van die 
welke betrekking hebben op de beperking 
van de klimaatverandering, het tegengaan 
van het verlies aan biodiversiteit, 
armoedevermindering, de bevordering 
van goed bestuur, de bestrijding van met 
natuurlijke hulpbronnen verband 
houdende corruptie, het terugdringen van 
woestijnvorming, en de bescherming en 
bevordering van de rechten van inheemse 
volkeren, plaatselijke gemeenschappen en 
gemeenschappen die voor hun overleven 
van het bos afhankelijk zijn.

Or. en

Motivering

De onderhavige verordening moet bijdragen tot de verwezenlijking van de bredere 
doelstellingen van duurzame ontwikkeling en goed bestuur als middelen ter bestrijding van 
illegale houtkap. De verordening zal hiertoe een bijdrage leveren doordat zij de 
tenuitvoerlegging bevordert van de bepalingen van de internationale en regionale 
overeenkomsten waarbij Europese en andere landen partij zijn.

Amendement 66
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet op grond van de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
worden bepaald of houtkap al dan niet 
illegaal is.

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet op grond van de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
worden bepaald of houtkap al dan niet 
illegaal is. Het land waar het hout wordt 
gekapt, dient een inventaris op te maken 
van de totale legale houtkap, met inbegrip 
van uitvoerige gegevens over boomsoorten 
en de maximale houtproductie.

Or. en
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Motivering

Het bijhouden van exacte cijfers met betrekking tot legale houtkap moet een minimumvereiste 
voor elk land zijn.

Amendement 67
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet op grond van de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
worden bepaald of houtkap al dan niet 
illegaal is.

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moeten hout en houtproducten 
uit die houtproducerende landen van de 
markt geweerd worden.

Or. nl

Motivering

Onvoldoende wetgeving betreffende de houtkap in het houtproducerende land mag niet tot 
gevolg hebben dat hout en houtproducten als gevolg van onverantwoorde houtkap in de EU 
op de markt komen en/of mag deze landen niet in staat stellen oneigenlijk te concurreren met 
houtproducerende landen die wel aan alle welzijn´s en milieunormen voldoen.

Amendement 68
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Veel houtproducten ondergaan talrijke 
processen voordat en nadat zij voor de 
eerste maal op de markt zijn gebracht. Om 
onnodige administratieve lasten te 
voorkomen, hoeven alleen 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 

(12) Veel houtproducten ondergaan talrijke 
processen voordat en nadat zij voor de 
eerste maal op de markt zijn gebracht. Om 
onnodige administratieve lasten te 
voorkomen, hoeven alleen 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
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markt brengen, en dus niet de hele 
distributieketen, aan de in deze 
verordening vastgestelde eisen te voldoen..

markt brengen, en dus niet de hele 
distributieketen, te voldoen aan de eis om 
een alomvattend stelsel van maatregelen 
en procedures (stelsel van 
zorgvuldigheidseisen) in te voeren zodat 
het gevaar dat illegaal gekapt hout en 
producten daarvan op de markt worden 
gebracht, tot een minimum wordt beperkt. 
Alle exploitanten in de toeleveringsketen 
moeten evenwel gebonden zijn door het 
absolute verbod om hout of 
houtproducten van illegale oorsprong in 
de handel te brengen en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten.

Or. en

Motivering

Replaces Amendement 6 of draft report. Clarification.

Amendement 69
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Veel houtproducten ondergaan talrijke 
processen voordat en nadat zij voor de 
eerste maal op de markt zijn gebracht. Om 
onnodige administratieve lasten te 
voorkomen, hoeven alleen 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt brengen, en dus niet de hele 
distributieketen, aan de in deze 
verordening vastgestelde eisen te voldoen.

(12) Veel houtproducten ondergaan talrijke 
processen voordat en nadat zij voor de 
eerste maal op de markt zijn ingekocht. 
Om onnodige administratieve lasten te 
voorkomen, hoeven alleen 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt inkopen, en dus niet de hele 
distributieketen, aan de in deze 
verordening vastgestelde eisen te voldoen.

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
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zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd 
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen. 

Amendement 70
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Alle exploitanten (handelaren en 
producenten) in de toeleveringsketen van
hout en houtproducten op de Europese 
markt moeten op de aangeboden 
producten duidelijk aangeven van welke 
legale bron of toeleverancier het hout 
afkomstig is.

Or. nl

Motivering

Alle exploitanten in de toeleveringsketen zijn gebonden aan het verbod op illegaal en/of 
onverantwoord gekapt hout op de markt. In verband met de traceerbaarheid moet duidelijk 
zijn wie de leverancier van het hout is zodat de oorsprong van het hout van hun 
houtproducten altijd achterhaald kan worden.

Exploitanten die producten voor het eerst op de markt brengen moeten echter aan 
uitgebreidere regels voldoen omdat zij bepalend zijn voor het hout dat op de Europese markt 
komt.

Amendement 71
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De algemene doelstelling om tot schrappen
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duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout 
en houtproducten op de markt brengen 
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen[12] 
vastgestelde duurzaamheidscriteria 
gelden, is deze verordening niet op 
dergelijke producten van toepassing.

Or. fr

Motivering

Hout en houtproducten, voor welke eindbestemming dan ook, dienen altijd onder deze 
verordening te vallen.

Amendement 72
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De algemene doelstelling om tot 
duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout 
en houtproducten op de markt brengen 
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen1

vastgestelde duurzaamheidscriteria 
gelden, is deze verordening niet op 
dergelijke producten van toepassing.

schrappen

1 noot voor het PB: referentie hier op te nemen 
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wanneer het besluit is goedgekeurd

Or. nl

Motivering

Het uitsluiten van producten die niet aan de voorwaarden van legaliteit en/of duurzaamheid 
hoeven te voldoen is onjuist en ondermijnt het doel van deze richtlijn.

Amendement 73
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De algemene doelstelling om tot 
duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout 
en houtproducten op de markt brengen
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen 
vastgestelde duurzaamheidscriteria gelden, 
is deze verordening niet op dergelijke 
producten van toepassing.

(13) De algemene doelstelling om tot 
duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout 
en houtproducten op de markt inkopen
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen 
vastgestelde duurzaamheidscriteria gelden, 
is deze verordening niet op dergelijke 
producten van toepassing.

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd 
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen.
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Amendement 74
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt van de Gemeenschap brengen, 
moeten de nodige zorgvuldigheid 
betrachten door middel van een stelsel van 
maatregelen en procedures (het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen) om het risico dat zij 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt brengen, tot een minimum te 
beperken.

(14) Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt van de Gemeenschap brengen, 
moeten de nodige zorgvuldigheid 
betrachten door middel van een stelsel van 
maatregelen en procedures (het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen) om het risico dat zij 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt brengen, uit te sluiten.

Or. nl

Motivering

Het doel van deze richtlijn is niet alleen om illegaal hout en hout dat onverantwoord gekapt is 
tot een minimum te beperken, maar om het uit te sluiten van de markt. Het begrip "tot een 
minimum te beperken" is te soepel, onduidelijk en kan verschillend geïnterpreteerd worden.

Amendement 75
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt van de Gemeenschap brengen, 
moeten de nodige zorgvuldigheid 
betrachten door middel van een stelsel van 
maatregelen en procedures (het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen) om het risico dat zij 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt brengen, tot een minimum te 
beperken.

(14) Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt van de Gemeenschap inkopen, 
moeten de nodige zorgvuldigheid 
betrachten door middel van een stelsel van 
maatregelen en procedures (het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen) om het risico dat zij 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt brengen, tot een minimum te 
beperken.
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Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd 
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen.

Amendement 76
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het stelsel van zorgvuldigheidseisen 
moet toegang verschaffen tot de bronnen 
en leveranciers van hout en houtproducten 
die op de markt van de Gemeenschap 
worden gebracht en tot informatie ten 
aanzien van de naleving van de 
toepasselijke wetgeving.

(15) Het stelsel van zorgvuldigheidseisen 
moet toegang verschaffen tot de bronnen 
en leveranciers van hout en houtproducten 
die op de markt van de Gemeenschap 
worden ingekocht en tot informatie ten 
aanzien van de naleving van de 
toepasselijke wetgeving.

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd 
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen.
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Amendement 77
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bij de uitvoering van deze 
verordening dienen de Commissie en de 
lidstaten in het bijzonder aandacht te 
hebben voor de kenmerkende risico's voor 
en beperkte middelen van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Het is 
uitermate belangrijk dat deze 
ondernemingen niet worden belast met 
ingewikkelde regels die hun ontwikkeling 
in de weg staan. De Commissie dient 
derhalve zoveel mogelijk – uitgaande van 
de mechanismen en beginselen die in de 
aanstaande Small Business Act zijn 
vastgesteld – vereenvoudigde systemen uit 
te werken voor de uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen voor kleine 
en middelgrote ondernemingen zonder het 
doel van de verordening in gevaar te 
brengen, en deze ondernemingen goede 
alternatieven bieden om hun 
werkzaamheden conform de Europese 
wetgeving uit te voeren. 

Or. sv

Motivering

Bij het uitwerken en aannemen van maatregelen voor de doorvoering van een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen dient de Commissie oog te hebben voor de beperkte middelen en 
mogelijkheden van kleine en middelgrote ondernemingen om uitgebreide en niet zelden 
ingewikkelde controleapparatuur aan te schaffen. Voor zover dit mogelijk is zonder het doel 
van de verordening uit het oog te verliezen, dient de Commissie derhalve in het bijzonder oog 
te hebben voor de uitzonderingspositie van deze ondernemingen en daarmee 
overeenstemmende vereenvoudigde, maar niettemin gelijkwaardige alternatieven aan te 
reiken.
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Amendement 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De houtsector is van groot belang 
voor de economie van de Gemeenschap. 
Organisaties van marktdeelnemers zijn 
een belangrijk onderdeel van de sector, 
aangezien zij op grote schaal de belangen 
van de marktdeelnemers 
vertegenwoordigen en contact 
onderhouden met veel verschillende 
belanghebbenden. Die organisaties 
beschikken ook over de deskundigheid en 
de capaciteit om de betrokken wetgeving 
te analyseren en de naleving door de 
leden te vergemakkelijken, op voorwaarde 
dat zij deze bevoegdheid niet gebruiken 
om de markt te domineren. Om de
uitvoering van deze verordening te 
vergemakkelijken en om bij te dragen tot 
de ontwikkeling van goede praktijken, 
moet erkenning worden verleend aan 
organisaties die eisen hebben opgesteld 
voor de invoering van stelsels van 
zorgvuldigheidseisen. Een lijst van 
dergelijke erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt en op basis daarvan zullen 
de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

(16) Om de uitvoering van deze 
verordening te vergemakkelijken en om bij 
te dragen tot de ontwikkeling van goede 
praktijken, moet erkenning worden 
verleend aan organisaties die passende en 
doeltreffende eisen hebben opgesteld voor 
de invoering van stelsels van 
zorgvuldigheidseisen. Een lijst van 
dergelijke erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt en op basis daarvan zullen 
de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

Or. en

Motivering

Ter vereenvoudiging (eerste deel). De inspanningen van organisaties die de nodige 
maatregelen hebben getroffen om de effectiviteit en geloofwaardigheid van stelsels van 
zorgvuldigheidseisen te waarborgen, moeten worden erkend.
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Amendement 79
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De houtsector is van groot belang 
voor de economie van de Gemeenschap. 
Organisaties van marktdeelnemers zijn 
een belangrijk onderdeel van de sector, 
aangezien zij op grote schaal de belangen 
van de marktdeelnemers 
vertegenwoordigen en contact 
onderhouden met veel verschillende 
belanghebbenden. Die organisaties 
beschikken ook over de deskundigheid en 
de capaciteit om de betrokken wetgeving 
te analyseren en de naleving door de 
leden te vergemakkelijken, op voorwaarde 
dat zij deze bevoegdheid niet gebruiken 
om de markt te domineren. Om de 
uitvoering van deze verordening te 
vergemakkelijken en om bij te dragen tot 
de ontwikkeling van goede praktijken, 
moet erkenning worden verleend aan 
organisaties die eisen hebben opgesteld 
voor de invoering van stelsels van 
zorgvuldigheidseisen. Een lijst van 
dergelijke erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt en op basis daarvan zullen 
de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

(16) Om de uitvoering van deze 
verordening te vergemakkelijken en om bij 
te dragen tot de ontwikkeling van goede 
praktijken, moet erkenning worden 
verleend aan organisaties die eisen hebben 
opgesteld voor de invoering van stelsels 
van zorgvuldigheidseisen. Een lijst van 
dergelijke erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt.

Or. nl

Motivering

Om geloofwaardig aan de eisen van deze verordening en die van goede praktijken te voldoen 
is het noodzakelijk dat relevante niet-commerciële NGO´s (milieu- en 
mensenrechtenorganisaties) deelnemen aan de hierboven bedoelde controlerende 
organisaties.
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Amendement 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De houtsector is van groot belang voor 
de economie van de Gemeenschap. 
Organisaties van marktdeelnemers zijn een 
belangrijk onderdeel van de sector, 
aangezien zij op grote schaal de belangen 
van de marktdeelnemers 
vertegenwoordigen en contact 
onderhouden met veel verschillende 
belanghebbenden. Die organisaties 
beschikken ook over de deskundigheid en 
de capaciteit om de betrokken wetgeving te 
analyseren en de naleving door de leden te 
vergemakkelijken, op voorwaarde dat zij 
deze bevoegdheid niet gebruiken om de 
markt te domineren. Om de uitvoering van 
deze verordening te vergemakkelijken en 
om bij te dragen tot de ontwikkeling van 
goede praktijken, moet erkenning worden 
verleend aan organisaties die eisen hebben 
opgesteld voor de invoering van stelsels 
van zorgvuldigheidseisen. Een lijst van 
dergelijke erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt en op basis daarvan zullen 
de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

(16) De houtsector is van groot belang voor 
de economie van de Gemeenschap. 
Organisaties van marktdeelnemers zijn een 
belangrijk onderdeel van de sector, 
aangezien zij op grote schaal de belangen 
van de marktdeelnemers 
vertegenwoordigen en contact 
onderhouden met veel verschillende 
belanghebbenden. Die organisaties 
beschikken ook over de deskundigheid en 
de capaciteit om de betrokken wetgeving te 
analyseren en de naleving door de leden te 
vergemakkelijken, op voorwaarde dat zij 
deze bevoegdheid niet gebruiken om de 
markt te domineren. Om de uitvoering van 
deze verordening te vergemakkelijken en 
om bij te dragen tot de ontwikkeling van 
goede praktijken, moet erkenning worden 
verleend aan organisaties die eisen hebben 
opgesteld voor de invoering van stelsels
van zorgvuldigheidseisen. Dit kunnen 
organisaties van marktdeelnemers zijn, 
aangezien zij beschikken over de 
deskundigheid en de capaciteit om de 
betrokken wetgeving te analyseren en de 
naleving door de leden te 
vergemakkelijken. Een lijst van dergelijke 
erkende organisaties zal worden 
bekendgemaakt en op basis daarvan zullen 
de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

Or. fr

Motivering

De organisaties van marktdeelnemers beschikken ongetwijfeld over ervaring en kennis. 
Derhalve zouden ze de erkenning moeten krijgen om voor hun leden stelsels van 
zorgvuldigheidseisen op te stellen.
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Amendement 81
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om de uitvoering van deze 
verordening te vergemakkelijken, en om 
bij te dragen tot de ontwikkeling van 
goede praktijken stimuleert de Europese 
Unie de samenwerking van 
bovengenoemde organisaties met 
milieuorganisaties en 
mensenrechtenorganisaties ter 
ondersteuning van de stelsels van 
zorgvuldigheidseisen en de controle 
daarvan.

Or. nl

Motivering

Om geloofwaardig aan de eisen van deze verordening en die van goede praktijken te voldoen 
is het noodzakelijk dat relevante niet-commerciële NGO´s (milieu- en 
mensenrechtenorganisaties) deelnemen aan de hierboven bedoelde controlerende 
organisaties.

Amendement 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De bevoegde autoriteiten moeten erop 
toezien dat de marktdeelnemers aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen 
voldoen. Daartoe moeten de bevoegde 
autoriteiten officiële controles uitvoeren en 
de marktdeelnemers verplichten zo nodig 
corrigerende maatregelen te nemen.

(17) EU-inspecteurs en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten moeten erop 
toezien dat de marktdeelnemers aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen 
voldoen. Daartoe moeten EU-inspecteurs 
en de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten officiële controles uitvoeren, met 
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inbegrip van controles ter plaatse, en de 
marktdeelnemers verplichten zo nodig 
corrigerende maatregelen te nemen.

Or. en

Motivering

EU-inspecteurs dienen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen om een 
nauwgezette en geharmoniseerde handhaving van de verordening te waarborgen.

Amendement 83
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De bevoegde autoriteiten moeten erop 
toezien dat de marktdeelnemers aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen 
voldoen. Daartoe moeten de bevoegde 
autoriteiten officiële controles uitvoeren en 
de marktdeelnemers verplichten zo nodig 
corrigerende maatregelen te nemen.

(17) De bevoegde autoriteiten moeten erop 
toezien dat de marktdeelnemers aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen
voldoen. Daartoe moeten de bevoegde 
autoriteiten officiële controles uitvoeren, 
met inbegrip van douanecontroles, en de 
marktdeelnemers verplichten zo nodig 
corrigerende maatregelen te nemen.

Or. pl

Motivering

In het amendement wordt op het grensoverschrijdende karakter van het probleem gewezen. 
Het is mogelijk om al aan de grenzen van de Europese Unie te verhinderen dat illegaal 
gekapt hout op de communautaire markt wordt ingevoerd.
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Amendement 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bevoegde autoriteiten moeten de 
controles registreren en een samenvatting 
daarvan publiek toegankelijk maken 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie.

(18) EU-inspecteurs en de bevoegde
autoriteiten moeten de controles registreren 
en een samenvatting daarvan publiek 
toegankelijk maken overeenkomstig 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie.

Or. en

Motivering

EU-inspecteurs dienen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen om een 
nauwgezette en geharmoniseerde handhaving van de verordening te waarborgen.

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gezien het internationale karakter van 
illegale houtkap, moeten de bevoegde 
autoriteiten onderling en met de overheden 
van derde landen en/of de Commissie 
samenwerken.

(19) Gezien het internationale karakter van 
illegale houtkap, moeten de bevoegde 
autoriteiten onderling en met 
milieuorganisaties, 
mensenrechtenorganisaties en de 
overheden van derde landen en/of de 
Commissie samenwerken.

Or. nl

Motivering

Om geloofwaardig aan de eisen van deze verordening en die van goede praktijken te voldoen 
is het noodzakelijk dat relevante niet-commerciële NGO´s (milieu- en 
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mensenrechtenorganisaties) en overheden deelnemen aan en invloed hebben op de hierboven 
bedoelde controlerende organisaties, bovendien zijn er meer belanghebbenden dan alleen de 
deelnemers aan de markt.

Amendement 86
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gezien het internationale karakter van 
illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel, moeten de 
bevoegde autoriteiten onderling en met de 
overheden van derde landen en/of de 
Commissie samenwerken.

(19) Gezien het internationale karakter van 
illegale houtkap en de daarmee 
samenhangende handel en distributie, 
moeten de bevoegde autoriteiten onderling 
en met de overheden van derde landen 
en/of de Commissie samenwerken.

Or. pl

Motivering

Naast de handel en de illegale houtkap moet ook de distributie van hout worden vermeld als 
belangrijke schakel tussen het kappen van hout en de illegale verkoop ervan.

Amendement 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de marktdeelnemers en de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen 
zich voor te bereiden om aan de eisen van 
deze verordening te voldoen, wordt deze 
verordening pas twee jaar na haar 
inwerkingtreding van toepassing.

schrappen

Or. en
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Motivering

Sinds tal van jaren wordt er over de beperking van de illegale houtkap gediscussieerd. Het is 
belangrijk dat de wetgeving zo spoedig mogelijk in werking treedt om de dringend 
noodzakelijke bescherming van bedreigde bossen niet nog verder te vertragen. 

Amendement 88
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De ontwikkeling van duurzame 
bosbouw is een voortdurend proces. Om 
die reden dient deze verordening 
regelmatig te worden geëvalueerd, 
geactualiseerd en gewijzigd, al 
naargelang de uitkomsten van nieuw 
onderzoek. De Commissie dient derhalve 
regelmatig kennis te nemen van de meest 
recente beschikbare onderzoeken en 
ontwikkelingen, en haar daarop 
gebaseerde bevindingen samen met de 
voorgestelde wijzigingen te presenteren in 
een verslag aan het Europees Parlement.

Or. sv

Motivering

Om te zorgen dat deze verordening doeltreffend blijft en ook in de toekomst beantwoordt aan 
duurzame bosbouw, dient de verordening doorlopend te worden geëvalueerd en 
geactualiseerd. 

Amendement 89
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Ter bescherming van een goed 
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functionerende interne markt voor 
bosproducten dient de Commissie 
doorlopend de effecten van deze 
verordening te onderzoeken. Daarbij dient 
vooral te worden gelet op de gevolgen van 
de verordening voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt van de EU. De Commissie 
dient derhalve in overeenstemming 
hiermee regelmatig een onderzoek uit te 
voeren naar en een effectbeoordeling te 
maken van de uitwerking van de 
verordening op de interne markt en dan 
met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. De Commissie dient 
vervolgens het Europees Parlement 
verslag uit te brengen van haar 
onderzoek, haar conclusies en haar 
aanbevelingen ten aanzien van 
maatregelen.

Or. sv

Motivering

Om te zorgen dat deze verordening doeltreffend blijft en een goed functionerende interne 
markt niet in gevaar brengt, dient de verordening doorlopend te worden geëvalueerd en 
geactualiseerd.

Amendement 90
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, te weten het aanvullen en 
versterken van het bestaande beleidskader 
en de bestrijding van illegale houtkap en de 
daarmee samenhangende handel, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve, vanwege haar 
reikwijdte, beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt, kan de 

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, te weten het aanvullen en 
versterken van het bestaande beleidskader 
en de bestrijding van illegale houtkap en de 
daarmee samenhangende handel en 
distributie, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, vanwege haar reikwijdte, beter 
door de Gemeenschap kan worden 
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Gemeenschap maatregelen nemen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. pl

Motivering

Naast de handel en de illegale houtkap moet ook de distributie van hout worden vermeld als 
belangrijke schakel tussen het kappen van hout en de illegale verkoop ervan.

Amendement 91
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1, titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en doel

Or. nl

Motivering

Deze verordening staat niet op zichzelf, maar heeft als doel de bescherming van het oerwoud, 
biodiversiteit, milieu, eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering. De EU heeft 
zich in haar diverse richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, 
de bescherming van cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame 
plattelandsontwikkeling, armoede bestrijding en de derdewereldproblematiek. Dit moet dan 
ook consequent in haar regelgeving doorgevoerd worden en daaruit blijken.
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Amendement 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en doel
Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld.

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen of aanbieden, vastgesteld.
De marktdeelnemers zien erop toe dat 
uitsluitend legaal gewonnen hout en 
houtproducten op de markt worden 
aangeboden.
Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen 
passen een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen toe.
Voor de toepassing van deze verordening 
merken de lidstaten het opzettelijk, uit 
roekeloosheid of door ernstige nalatigheid 
op de markt brengen en aanbieden van 
hout of een houtproduct dat in strijd met 
de toepasselijke wetgeving is gekapt, 
verworven, verkocht, verhandeld of in 
bezit genomen, aan als overtreding.
De bepalingen van deze verordening 
hebben ten doel:
a) de implementatie van duurzaam 
bosbeheer te schragen en te bevorderen 
en de illegale winning van hout en 
houtproducten sterk te ontmoedigen;
b) bij te dragen tot de tenuitvoerlegging 
van de toepasselijke wetgeving en de 
bestaande en beoogde normen alsmede tot 
de naleving van internationale 
verplichtingen, beginselen en 
aanbevelingen, met inbegrip van die 
welke betrekking hebben op de beperking 
van de klimaatverandering, het tegengaan 
van het verlies aan biodiversiteit, 
armoedevermindering, het terugdringen 
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van woestijnvorming, en de bescherming 
en bevordering van de rechten van 
inheemse volkeren, plaatselijke 
gemeenschappen en gemeenschappen die 
voor hun overleven van het bos 
afhankelijk zijn.

Or. en

Motivering

Toevoeging van formuleringen uit de Lacey Act van de VS. De tekst maakt ook duidelijk dat 
de verordening erop gericht moet zijn de implementatie van duurzaam bosbeheer te schragen 
en bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van de toepasselijke wetgeving en de naleving van 
beginselen met betrekking hebben tot de beperking van de klimaatverandering, biodiversiteit, 
armoede, het woestijnvorming, en de rechten van inheemse volkeren. 

Amendement 93
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld.

1. Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen of aanbieden, vastgesteld.
De marktdeelnemers zien erop toe dat 
uitsluitend legaal gewonnen hout en 
houtproducten op de markt worden 
aangeboden.
Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen 
passen een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen toe.
2. Bij deze verordening worden de 
volgende beginselen vastgesteld:
a) het beginsel van preventief handelen;
b) het beginsel dat de bij deze verordening 
vastgestelde maatregelen bijdragen tot 
duurzame ontwikkeling;
c) het beginsel dat hout uitsluitend op 
legale wijze mag worden gewonnen; 
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d) het beginsel dat alle marktdeelnemers 
in de toeleveringsketen er gezamenlijk 
voor verantwoordelijk zijn dat wordt 
uitgesloten dat een bepaald product 
vervaardigd is uit illegaal gekapt hout in 
de zin van artikel 2;
3. Deze verordening heeft ten doel een 
eind te maken aan de handel in illegaal 
gekapt hout en daaruit vervaardigde 
producten in de EU en wereldwijd bij te 
dragen tot de beëindiging van ontbossing, 
de aantasting van bossen, inclusief de 
bijbehorende koolstofemissies, en het 
verlies aan biodiversiteit. Daarnaast dient 
zij ter bevordering van duurzame 
economische groei, duurzame menselijke 
ontwikkeling en respect voor inheemse 
volkeren en plaatselijke gemeenschappen.

Or. en

Motivering

Het doel van de verordening moet in artikel 1 ruimer worden gedefinieerd, in 
overeenstemming met de verplichting van de EU om illegale houtkap te bestrijden en bij te 
dragen tot de bredere doelstelling van een duurzaam bosbeheer.

Amendement 94
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld.

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld met als doel de 
bescherming en het behoud van het 
oerwoud en bosgebieden, met het 
uiteindelijke doel om de biodiversiteit en 
het ecosysteem te bewaren, het klimaat te 
beschermen, de inheemse bevolking en 
plaatselijke gemeenschappen die voor hun 
overleven van het bos afhankelijk zijn, te 
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beschermen en hun rechten te 
waarborgen.
Marktdeelnemers zorgen ervoor dat alleen 
legaal gekapt hout en producten daarvan, 
op de markt worden aangeboden. 
Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen 
passen een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen toe.  
De aanbieder van hout en houtproducten 
en de afnemer daarvan zijn er beiden 
verantwoordelijk voor dat de door hun 
aangeboden of aangekochte producten 
aan de in deze verordening bedoelde eisen 
voldoen.

Or. nl

Motivering

Deze verordening staat niet op zichzelf, maar heeft als doel de bescherming van het oerwoud, 
biodiversiteit, milieu, eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering. De EU heeft 
zich in haar diverse richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, 
de bescherming van cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame 
plattelandsontwikkeling, armoede bestrijding en de Derde-wereld problematiek. Dit moet dan 
ook consequent in haar regelgeving doorgevoerd worden en daaruit blijken.

Amendement 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld.

1. Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen of aanbieden, vastgesteld.
2. Bij deze verordening worden de 
volgende beginselen vastgesteld:
a) beginsel van preventief handelen;
b) het beginsel dat de bij deze verordening 
vastgestelde maatregelen bijdragen tot 
duurzame ontwikkeling;
c) het beginsel dat hout uitsluitend op 
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legale wijze mag worden gewonnen;
d) het beginsel dat alle marktdeelnemers 
in de toeleveringsketen er gezamenlijk 
voor verantwoordelijk zijn dat wordt 
uitgesloten dat een bepaald product 
vervaardigd is uit illegaal gekapt hout in 
de zin van artikel 2.

Or. en

Amendement 96
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
brengen, vastgesteld.

Bij deze verordening worden de 
verplichtingen van marktdeelnemers die 
hout en houtproducten op de markt 
inkopen, vastgesteld.

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd 
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen.

Amendement 97
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
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genoemd, met uitzondering van hout en 
houtproducten die onder de bij Richtlijn 
XX/XX/EG vastgestelde bindende 
duurzaamheidscriteria vallen;

genoemd; 

Or. nl

Motivering

Het uitsluiten van producten die niet aan de voorwaarden van legaliteit en/of duurzaamheid 
hoeven te voldoen is onjuist en ondermijnt het doel van deze richtlijn. 

Amendement 98
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
genoemd, met uitzondering van hout en 
houtproducten die onder de bij Richtlijn 
XX/XX/EG vastgestelde bindende 
duurzaamheidscriteria vallen;

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
genoemd; 

Or. fr

Motivering

Hout en houtproducten, voor welke eindbestemming dan ook, dienen altijd onder deze 
verordening te vallen.

Amendement 99
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
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genoemd, met uitzondering van hout en 
houtproducten die onder de bij Richtlijn 
XX/XX/EG vastgestelde bindende 
duurzaamheidscriteria vallen;

genoemd; 

Or. en

Motivering

Producten die reeds onder andere verordeningen vallen, dienen niet te worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze verordening, aangezien dit mazen in de wetgeving en 
onzekerheid onder de marktdeelnemers tot gevolg zou hebben.

Amendement 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
genoemd, met uitzondering van hout en 
houtproducten die onder de bij Richtlijn 
XX/XX/EG vastgestelde bindende 
duurzaamheidscriteria vallen;

a) “hout en houtproducten”: het hout en de 
houtproducten die in de bijlage worden 
genoemd, zonder enige uitzondering;

Or. en

Motivering

Deze verordening dient zich uit te strekken tot alle producten die eventueel hout van illegale 
oorsprong zouden kunnen bevatten.

Amendement 101
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “op de markt brengen”: het in het kader b) “inkopen”: het in het kader van een 
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van een handelsactiviteit, al dan niet tegen 
betaling, voor het eerst leveren van hout of 
houtproducten op de communautaire markt 
met het oog op distributie of gebruik;

handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, 
voor het eerst inkopen van hout of 
houtproducten op de communautaire markt 
met het oog op verkoop, verwerking of 
gebruik;

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Hierdoor wordt het aantal marktdeelnemers dat een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar 
schatting 50 000 inkopers.

Amendement 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “op de markt brengen”: het in het kader 
van een handelsactiviteit, al dan niet tegen 
betaling, voor het eerst leveren van hout of 
houtproducten op de communautaire markt 
met het oog op distributie of gebruik;

b) “op de markt brengen”: het in het kader 
van een handelsactiviteit, al dan niet tegen 
betaling, voor het eerst leveren van hout of 
houtproducten op de communautaire markt 
met het oog op distributie of gebruik; de 
verdere verwerking en distributie van hout 
geldt niet als “op de markt brengen”;

Or. en

Motivering

Wanneer hout op de markt is gebracht, voorzien van voldoende waarborgen dat het risico van 
een illegale herkomst tot een minimum is beperkt, is het hogerop in de toeleveringsketen niet 
meer nodig om dergelijke waarborgen te verlangen.
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Amendement 103
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “marktdeelnemer”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die hout of houtproducten op 
de markt brengt;

c) “marktdeelnemer”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die hout of houtproducten op 
de markt inkoopt;

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Hierdoor wordt het aantal marktdeelnemers dat een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar 
schatting 50 000 inkopers. 

Amendement 104
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "legaal gekapt": gekapt overeenkomstig 
de geldende wetgeving in het land waar het 
hout is gekapt;

d)"legaal gekapt": gekapt overeenkomstig 
de geldende wetgeving in het land waar het 
hout is gekapt, voor zover dit land in haar 
wetgeving ten aanzien van de houtkap  en 
de handel in hout en houtproducten, ook 
het bosbehoud en -beheer duurzaam 
regelt, de inheemse bevolking en 
plaatselijke gemeenschappen die voor hun 
overleven van het bos afhankelijk zijn 
beschermt, hun leefgebied beschermt en 
hun rechten waarborgt; 

Or. nl

Motivering

Onvoldoende wetgeving ten betreffende de houtkap bij het houtproducerende land mag niet 
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als gevolg hebben dat hout en houtproducten als gevolg van onverantwoorde houtkap, in de 
EU op de markt komen en/of mag niet als gevolg hebben dat deze landen in staat gesteld 
worden oneigenlijk te concurreren met houtproducerende landen die wel aan alle welzijn´s en 
milieunormen voldoen.

Amendement 105
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) “risico”: de kans dat zich bij de 
invoer in of de uitvoer uit het grondgebied 
van de Gemeenschap van hout, of hout 
dat bestanddeel is van producten, een 
omstandigheid voordoet die de correcte 
toepassing van deze verordening belet;

Or. en

Motivering

In het onderhavige voorstel is niet omschreven wat een risico is dat een risicobeoordeling zou 
vergen. Indien “risico” niet duidelijk wordt gedefinieerd, zal het moeilijk worden deze 
verordening naar behoren ten uitvoer te leggen.

Amendement 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) “bijzonder risico”: een situatie 
waarin bijzondere zorgvuldigheidseisen 
dienen te worden gesteld met het oog op 
een van de volgende bijzondere 
risicofactoren:
1) het hout product;
2) de herkomst van het hout: het bestaan 
van een bijzonder risico wordt 
aangenomen in gevallen waarin 
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eensluidende en betrouwbare informatie 
beschikbaar is met betrekking tot 
substantiële tekortkomingen van het 
bestuur in de bosbouw in het 
respectievelijke land van oorsprong, 
waardoor de export van illegaal gekapt 
hout uit dat land mogelijk is;
3) de complexiteit van de 
toeleveringsketen van een product: het 
bestaan van een bijzonder risico wordt 
aangenomen wanneer de 
toeleveringsketen complexer is;

Or. en

Motivering

De verordening dient een onderscheid te maken tussen een bijzonder risico en een lager 
risico om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers die hout gebruiken niet met onnodige 
lasten worden geconfronteerd wanneer het risico laag is dat het om hout van illegale 
oorsprong gaat. De definitie van een “bijzonder risico” dient ertoe marktdeelnemers en 
overheidsinstanties te helpen bepaalde landen of leveranciers te identificeren bij wie een 
bijzonder hoog risico van illegale houtleveringen bestaat. 

Amendement 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “risicobeheer”: een reeks door de 
marktdeelnemers uit te voeren procedures 
en te nemen maatregelen om het risico dat 
zij illegaal gekapt hout en producten 
daarvan op de markt brengen, tot een 
minimum te beperken;

(e) “risicobeheer”: het systematisch in 
kaart brengen van risico’s en het 
toepassen van alle maatregelen die vereist 
zijn om de blootstelling aan risico’s te 
beperken. Dit omvat activiteiten zoals het 
verzamelen van gegevens en informatie, 
het analyseren en beoordelen van risico’s, 
het voorschrijven en ondernemen van 
actie, en het regelmatig toezien op en 
herzien van het proces en de 
procesresultaten, op basis van 
internationale, communautaire of 
nationale bronnen of strategieën;
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Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een 
communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, 
tegen te gaan en te beëindigen bevat een duidelijkere definitie van risicobeheer, die de 
marktdeelnemers houvast biedt wat betreft de maatregelen die zij kunnen treffen om het risico 
tot een minimum te beperken dat illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht of in de 
toeleveringsketen wordt aangeboden.

Amendement 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) “risicobeheer”: een reeks door de 
marktdeelnemers uit te voeren procedures 
en te nemen maatregelen om het risico dat 
zij illegaal gekapt hout en producten 
daarvan op de markt brengen, tot een 
minimum te beperken;

e) “risicobeheer”: het systematisch in kaart 
brengen van risico’s en het toepassen van 
alle maatregelen die vereist zijn om de 
blootstelling aan risico’s te beperken. Dit 
omvat activiteiten zoals het verzamelen 
van gegevens en informatie, het 
analyseren en beoordelen van risico’s, het 
voorschrijven en ondernemen van actie, 
en het regelmatig toezien op en herzien
van het proces en de procesresultaten, op 
basis van internationale, communautaire 
of nationale bronnen of strategieën;

Or. en

Motivering

De definitie van risicobeheer in dit wetgevingsvoorstel bevat geen aanwijzingen omtrent de 
voorzorgsmaatregelen die een marktdeelnemer zou kunnen treffen om het risico dat illegaal 
gekapt hout in de toeleveringsketen terechtkomt tot een minimum te beperken. Om de 
marktdeelnemers duidelijkheid te geven omtrent dergelijke voorzorgsmaatregelen en de 
administratieve lasten van de ontwikkeling van het risicobeheer te beperken, is een duidelijk 
richtsnoer nodig. De formulering van de definitie van risicobeheer is exact overgenomen uit 
de verordening inzake ongereglementeerde visserij.
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Amendement 109
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) “risicobeheer”: een reeks door de 
marktdeelnemers uit te voeren procedures 
en te nemen maatregelen om het risico dat 
zij illegaal gekapt hout en producten 
daarvan op de markt brengen, tot een 
minimum te beperken; 

e) “risicobeheer”: een reeks door de 
marktdeelnemers uit te voeren procedures 
en te nemen maatregelen om het risico dat 
zij illegaal gekapt hout en producten 
daarvan op de markt brengen, uit te 
sluiten; 

Or. nl

Motivering

Het doel van deze richtlijn is niet alleen om illegaal hout en hout dat onverantwoord gekapt is 
tot een minimum te beperken, maar om het uit te sluiten van de Europese markt. Het begrip 
"tot een minimum te beperken" is te soepel, te onduidelijk en kan verschillend geïnterpreteerd 
worden.

Amendement 110
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “toepasselijke wetgeving”: de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt,
waarbij het bosbehoud en –beheer en de 
houtkap worden geregeld, alsmede de 
wetgeving inzake de handel in hout en 
houtproducten die verband houdt met het 
bosbehoud en –beheer en met de houtkap;

f) "toepasselijke wetgeving": de nationale, 
regionale of internationale wetgeving, 
waarbij het bosbehoud en –beheer en de 
houtkap worden geregeld, en welke 
betrekking heeft op de instandhouding 
van biologische diversiteit, duurzaam 
bosbeheer, rechten voor het gebruik van 
hulpbronnen en het tot een minimum 
beperken van schadelijke milieueffecten;  
In dit verband is tevens van toepassing de 
regelgeving ten aanzien van de handel, 
eigendomsrechten, de bescherming en de 
rechten van de inheemse bevolking en/of 
lokale leefgemeenschappen die voor hun 
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overleven afhankelijk zijn van het bos, de 
bescherming en erkenning van hun 
leefgebied, arbeidswetgeving, 
welzijnswetgeving, belastingen, invoer- en 
uitvoerheffingen, royalties en tarieven in 
verband met het oogsten, vervoer en 
marketing;

Or. nl

Motivering

Niet alleen de eisen die het houtproducerende land stelt dienen van toepassing te zijn, maar 
ook de eisen die de importerende landen stellen zijn van toepassing. Naast de bescherming 
van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, eerlijke handel en het 
tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU zich in haar diverse richtlijnen tevens 
gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, de bescherming van cultureel 
erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame plattelandsontwikkeling en armoede 
bestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving worden doorgevoerd en daaruit 
blijken.

Amendement 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “toepasselijke wetgeving”: de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
waarbij het bosbehoud en –beheer en de 
houtkap worden geregeld, alsmede de 
wetgeving inzake de handel in hout en 
houtproducten die verband houdt met het
bosbehoud en –beheer en met de houtkap;

f) “toepasselijke wetgeving”: de wetgeving 
van het land waar het hout is gekapt, 
waarbij de bescherming en het beheer van 
het bos en de houtkap worden geregeld, 
alsmede de wetgeving inzake de handel in 
hout en houtproducten die verband houdt 
met de bescherming en het beheer van het 
bos en met de houtkap;

Or. fr

Motivering

De nadruk dient sterker te worden gelegd op de bescherming en het beheer van het bos dan 
op het behoud, omdat behoud een buitensporig sterke nadruk zou leggen op de functie van het 
bos als reservoir van de biologische diversiteit. Het woord bescherming stemt ook beter 
overeen met de verplichtingen die de Europese Commissie is aangegaan in het kader van de 
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ministeriële conferenties over de bescherming van de bossen in Europa.

Amendement 112
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid heeft om toezicht te houden 
op en te zorgen voor de toepassing van de 
stelsels van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid heeft om toezicht te houden 
op en te zorgen voor de toepassing van de 
stelsels van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.
De toezichthoudende organisatie moet 
over de nodige deskundigheid beschikken 
en onafhankelijk zijn.
De administratie van de toezichthoudende 
organisatie en haar werkzaamheden op 
het veld dienen controleerbaar te zijn.

Or. nl

Motivering

Transparantie.

Amendement 113
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid heeft om toezicht te houden 
op en te zorgen voor de toepassing van de 

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
die over de vereiste deskundigheid 
beschikt, heeft aangetoond juridisch en 
financieel onafhankelijk te zijn van de te 
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stelsels van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

certificeren marktdeelnemers en de 
wettelijke mogelijkheid heeft om toezicht 
te houden op en te zorgen voor de 
toepassing van de stelsels van 
zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

Or. en

Motivering

De toezichtorganen moeten geloofwaardig en onafhankelijk zijn .

Amendement 114
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid heeft om toezicht te houden 
op en te zorgen voor de toepassing van de 
stelsels van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

(h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid en de vereiste deskundigheid
heeft om toezicht te houden op en te 
zorgen voor de toepassing van de stelsels 
van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

Or. en

Motivering

Toezichthoudende organisaties moeten aantonen over voldoende deskundigheid te 
beschikken.
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Amendement 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid heeft om toezicht te houden 
op en te zorgen voor de toepassing van de 
stelsels van zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

h) “toezichthoudende organisatie”: een 
rechtspersoon of een vereniging met leden 
of een federatie daarvan die de wettelijke 
mogelijkheid en de deskundigheid heeft 
om toezicht te houden op en te zorgen voor 
de toepassing van de stelsels van 
zorgvuldigheidseisen door de 
marktdeelnemers die als gebruiker van een 
dergelijk stelsel zijn gecertificeerd.

Or. fr

Motivering

De organisaties van de marktdeelnemers beschikken over heel wat ervaring en 
deskundigheid. Ze zouden het recht moeten krijgen om hun leden stelsels van 
zorgvuldigheidseisen ter beschikking te stellen.

Amendement 116
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter i bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) "duurzaam bosbeheer":
beheer en exploitatie van bossen en 
bosgebieden op zodanige wijze en met 
zodanige intensiteit dat hun biologische 
diversiteit, productiviteit, 
herstelvermogen, vitaliteit en vermogen 
om thans en in de toekomst relevante 
ecologische, economische en sociale 
functies te vervullen op plaatselijk, 
nationaal en wereldniveau behouden 
blijven zonder schade toe te brengen aan 
andere ecosystemen.
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Or. de

Motivering

Definitie conform resolutie H1 van het MCPFE-proces. Deze definitie berust op een brede 
consensus en wordt algemeen erkend.

Amendement 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Ontwikkeling van 

duurzaamheidsvereisten
Het Europees Parlement en de Raad, dan 
wel de Raad, stellen een communautaire 
norm vast.
Deze maatregelen worden vastgesteld op 
basis van de voorstellen die de Commissie 
binnen drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
overeenkomstig de procedures van het 
Verdrag indient.

Or. en

Motivering

Op de lange termijn dient de wetgeving niet alleen te zorgen voor de legaliteit, maar ook voor 
de duurzaamheid van hout en houtproducten die op de EU-markt worden aangeboden. De 
legaliteit dient slechts te worden beschouwd als eerste stap in de goede richting. Het 
bosbouwbeleid van de EU moet uiteindelijk met de overkoepelende doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling overeenstemmen en deze pro-actief bevorderen.
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Amendement 118
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De marktdeelnemers leven 
zorgvuldigheidseisen na om het risico dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht, tot een 
minimum te beperken. Daartoe passen zij 
een geheel van procedures en 
maatregelen toe, hierna “stelsel van 
zorgvuldigheidseisen” genoemd.

1. De marktdeelnemers zorgen ervoor dat 
zij alleen legaal gewonnen hout en 
houtproducten op de markt brengen en 
aanbieden.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 119
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De marktdeelnemers leven 
zorgvuldigheidseisen na om het risico dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht, tot een 
minimum te beperken. Daartoe passen zij 
een geheel van procedures en maatregelen 
toe, hierna “stelsel van 
zorgvuldigheidseisen" genoemd.

1. De marktdeelnemers leven 
zorgvuldigheidseisen na om te kunnen 
garanderen dat er geen illegaal gekapt 
hout en producten daarvan op de markt 
worden gebracht. Daartoe passen zij een 
geheel van procedures en maatregelen toe, 
hierna “stelsel van zorgvuldigheidseisen" 
genoemd.
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Or. nl

Motivering

Het doel van deze richtlijn is niet alleen om illegaal hout en hout dat onverantwoord gekapt is 
tot een minimum te beperken, maar om het uit te sluiten van de Europese markt. Het begrip 
"tot een minimum te beperken" is te soepel, te onduidelijk en kan verschillend geïnterpreteerd 
worden. Markt deelnemers moeten kunnen garanderen en aantonen dat hun eigen producten 
legaal en verantwoord tot stand gekomen zijn.

Amendement 120
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De marktdeelnemers leven 
zorgvuldigheidseisen na om het risico dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht, tot een 
minimum te beperken. Daartoe passen zij 
een geheel van procedures en maatregelen 
toe, hierna “stelsel van 
zorgvuldigheidseisen” genoemd.

1. De marktdeelnemers leven 
zorgvuldigheidseisen na om het risico dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden ingekocht, tot een 
minimum te beperken. Daartoe passen zij 
een geheel van procedures en maatregelen 
toe, hierna “stelsel van 
zorgvuldigheidseisen” genoemd.

Or. en

Motivering

Om de onderhavige verordening doeltreffender te maken wordt voorgesteld dat een 
zorgvuldigheidsplicht wordt opgelegd aan marktdeelnemers die hout en houtproducten voor 
het eerst inkopen op de markt. Door een desbetreffende wijziging van deze definitie wordt het 
aantal marktdeelnemers dat een stelsel van zorgvuldigheidseisen moet toepassen, verminderd
van circa 16 miljoen boseigenaren tot naar schatting 50 000 inkopers. De inkopers zijn 
regelmatig actief op de markt en hebben merendeels reeds stelsels ingevoerd waarmee de 
zorgvuldigheidseisen in acht kunnen worden genomen.
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Amendement 121
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De marktdeelnemers stellen zelf een 
stelsel van zorgvuldigheidseisen op waarin 
de in artikel 4, lid 1, genoemde elementen 
zijn opgenomen, of zij maken gebruik van 
een stelsel van zorgvuldigheidseisen van 
een erkende toezichthoudend organisatie 
als bedoeld in artikel 5, lid 1.

2. De marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen, 
stellen zelf een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen op waarin de in 
artikel 4, lid 1, genoemde elementen zijn 
opgenomen, of zij maken gebruik van een 
stelsel van zorgvuldigheidseisen van een 
erkende toezichthoudende organisatie als
bedoeld in artikel 5, lid 1.
Bestaande nationale stelsels van wettelijk 
toezicht en vrijwillige mechanismen voor 
doorlopende controle in de gehele 
toeleveringsketen kunnen als basis dienen 
voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Or. en

Amendement 122
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt aanbieden, 
moeten door de gehele toeleveringsketen 
heen in staat zijn:
i) informatie te verstrekken over de naam 
van de houtsoort, het land van oorsprong 
en, voor zover haalbaar, het bos van 
herkomst;
ii) de marktdeelnemer die het hout en de 
houtproducten heeft geleverd en de 
marktdeelnemer aan wie het hout en de 
houtproducten worden geleverd, te 
identificeren.
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Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 22 van het oorspronkelijke ontwerpverslag, ter 
vermindering van de administratieve lasten voor marktdeelnemers die hout en houtproducten 
op de markt aanbieden. 

Amendement 123
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt aanbieden, 
moeten door de gehele toeleveringsketen 
heen:
a) in staat zijn de marktdeelnemer die het 
hout en de houtproducten heeft geleverd 
en de marktdeelnemer aan wie het hout 
en de houtproducten worden geleverd, te 
identificeren;
b) op verzoek gegevens verstrekken aan de 
marktdeelnemer aan wie het hout of de 
houtproducten worden geleverd, waarin 
het land of de landen van oorsprong, het 
bos van herkomst en de houtsoort(en) die 
deel uitmaken van de levering van hout of 
houtproducten, worden vermeld.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt een werkbaar traceerbaarheidssysteem voor de gehele toeleveringsketen 
opgezet die de ondernemingen helpt de over de legaliteit van hun producten te waken.
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Amendement 124
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt aanbieden, 
moeten door de gehele toeleveringsketen 
heen:
i) hout en houtproducten van etiketten 
voorzien met informatie over de naam van 
de houtsoort, het land van oorsprong en 
het bos van herkomst en, voor zover 
haalbaar, de door het land van oorsprong 
afgegeven vergunning; 
ii) in staat zijn de marktdeelnemer die het 
hout en de houtproducten heeft geleverd 
en de marktdeelnemer aan wie het hout 
en de houtproducten worden geleverd, te 
identificeren.

Or. en

Motivering

Alle exploitanten in de toeleveringsketen moeten gebonden zijn door het absolute verbod om 
hout of houtproducten van illegale oorsprong op de markt aan te bieden en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten. Ter verbetering van de traceerbaarheid moeten alle 
marktdeelnemers een minimum aan informatie verschaffen over de producten, de oorsprong 
ervan en hun klanten.

Amendement 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt aanbieden, 
moeten door de gehele toeleveringsketen 
heen in staat zijn:
(i) de marktdeelnemer die het hout en de 
houtproducten heeft geleverd en de 
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marktdeelnemer aan wie het hout en de 
houtproducten worden geleverd, te 
identificeren;
(ii) informatie te verstrekken over het land 
en het district van oorsprong van het hout 
en de houtproducten;
(iii) indien nodig te controleren of de 
marktdeelnemer die het hout en de 
houtproducten voor het eerst op de markt 
heeft gebracht, aan de verplichtingen van 
deze verordening heeft voldaan.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt aanbieden de 
toeleveringsketen van informatie voorzien en dat zij, indien nodig, ook in staat zijn te 
controleren of de informatie die door de marktdeelnemer die het hout en de houtproducten 
voor het eerst op de markt heeft gebracht, heeft verstrekt, correct is en op een wijze is 
verkregen die aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

Amendement 126
Riitta Myller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) met behulp van een 
traceerbaarheidssysteem waarborgen dat 
uitsluitend legaal gewonnen hout en 
houtproducten op de markt worden 
gebracht

Or. en

Motivering

Om de legaliteit te waarborgen dient over de gehele toeleveringsketen een eenvoudig 
traceerbaarheidssysteem te worden opgezet.

Amendement 127
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Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a) – inleidende formule en punt i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toegang verschaffen tot de volgende 
informatie over hout en houtproducten die 
door een marktdeelnemer op de markt 
worden gebracht:

a) toegang verschaffen tot de volgende 
informatie over hout en houtproducten die 
door een marktdeelnemer op de markt 
worden ingekocht:

i) omschrijving; i) omschrijving; naam van de houtsoort

Or. en

Motivering

Lid 1, letter a): Door zorgvuldigheidseisen op te leggen aan de inkoper wordt de verordening 
doeltreffender. 
Lid 1, letter a), punt i): Ter verbetering van het informatieniveau dient de naam van de in het 
product gebruikte houtsoort te worden toegevoegd.
Lid 2: Er zijn reeds criteria voor de beoordeling van het illegaliteitsrisico ontwikkeld; 
daarom dient in de verordening naar die criteria te worden verwezen.
Lid 3: De verordening moet de bestaande systemen noemen die geacht worden aan de 
zorgvuldigheidseisen te voldoen. Alle in de verordening vermelde systemen zouden een 
waarborg voor legaliteit vormen, zodat het niet meer nodig zou zijn om nieuwe stelsels van 
zorgvuldigheidseisen op te zetten.

Amendement 128
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) volume en/of gewicht; schrappen

Or. fr

Motivering

Wanneer in het bedoelde stelsel van zorgvuldigheidseisen informatie wordt gevraagd over 
“volume en/of gewicht" zou dat het beheer van de bestaande stelsels voor de certificering in 
de bosbouw wel eens kunnen bemoeilijken. Die stelsels voorzien in de integratie van alle 
controleprocedures en garanderen een permanente beschikbaarheid van informatie over het 



PE418.388 62/115 AM\764461NL.doc

NL

volume of het gewicht dat wordt gekapt op percelen waarvoor de eigenaars de certificering 
hebben aangevraagd.

Amendement 129
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) volume en/of gewicht; schrappen

Or. fr

Motivering

De verplichting om informatie te leveren over volume en/of gewicht van het hout zou leiden 
tot buitensporige bureaucratische lasten en zou ten koste gaan van de bestaande stelsels van 
zorgvuldigheidseisen voor het bosbeheer. Die certificeringsstelsels garanderen de 
traceerbaarheid van de bospercelen en bevatten nu al informatie over volume en gewicht.

Amendement 130
Riitta Myller

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een risicobeheersprocedure omvatten en b) een risicobeheersprocedure omvatten als 
bedoeld in artikel 5 bis, en

Or. en
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Amendement 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 –letter b) – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het op de markt brengen en aanbieden 
van hout en houtproducten uit 
conflictgebieden dient door de 
marktdeelnemers te worden aangemerkt 
als bijzonder risico in de zin van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

In het geval van hout en houtproducten uit conflictgebieden bestaat een hoger risico dat het 
om illegaal gewonnen hout of houtproducten gaat.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het op de markt brengen en 
aanbieden van hout en houtproducten die 
in strijd met eigendomsrechten en de 
rechten van inheemse volkeren op het 
gebruik van hulpbronnen zijn gewonnen, 
is verboden. Wanneer gerechtelijke 
procedures aanhangig zijn wordt de 
levering van hout en houtproducten uit de 
desbetreffende gebieden door de 
marktdeelnemers geschorst. 

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel inheemse volkeren te beschermen in landen waarvan vaststaat 
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dat daar inbreuken op eigendomsrechten of de rechten van bosgebruikers hebben 
plaatsgevonden.

Amendement 133
Samuli Pohjamo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De door de marktdeelnemers toe te 
passen criteria voor de beoordeling of er 
een risico bestaat dat illegaal gekapt hout 
en producten daarvan op de markt worden 
gebracht, zijn vastgesteld in bijlage XX.

Or. en

Motivering

Lid 1, letter a): Door zorgvuldigheidseisen op te leggen aan de inkoper wordt de verordening 
doeltreffender. 
Lid 1, letter a), punt i): Ter verbetering van het informatieniveau dient de naam van de in het 
product gebruikte houtsoort te worden toegevoegd.
Lid 2: Er zijn reeds criteria voor de beoordeling van het illegaliteitsrisico ontwikkeld; 
daarom dient in de verordening naar die criteria te worden verwezen.
Lid 3: De verordening moet de bestaande systemen noemen die geacht worden aan de 
zorgvuldigheidseisen te voldoen. Alle in de verordening vermelde systemen zouden een 
waarborg voor legaliteit vormen, zodat het niet meer nodig zou zijn om nieuwe stelsels van 
zorgvuldigheidseisen op te zetten.

Amendement 134
Véronique Mathieu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt maatregelen vast 
voor de uitvoering van dit artikel. De 
Commissie stelt met name criteria op voor 

2. De door de marktdeelnemers toe te 
passen criteria voor de beoordeling of er 
een risico bestaat dat illegaal gekapt hout 
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de beoordeling of er een risico bestaat dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht.

en producten daarvan op de markt worden 
gebracht, zijn vastgesteld in bijlage XX.

Or. en

Motivering

xxx

Amendement 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De criteria die de marktdeelnemer 
gebruikt om te beoordelen of er een risico 
bestaat dat illegaal gekapt hout en 
producten daarvan op de markt worden 
gebracht, worden gedefinieerd in bijlage 
XX.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
11, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. fr

Motivering

De bosbouw heeft voor de in dit verband nodige risicoanalyse al mechanismen en criteria 
ontwikkeld en toegepast.
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Amendement 136
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt maatregelen vast voor 
de uitvoering van dit artikel. De 
Commissie stelt met name criteria op voor 
de beoordeling of er een risico bestaat dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht. De 
Commissie schenkt in dit opzicht 
bijzondere aandacht aan de verschillende 
situaties en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen en zal, voor 
zover mogelijk, deze ondernemingen 
aangepaste en vereenvoudigde 
alternatieven aanbieden voor het 
rapportage- en controlesysteem om het 
risico te vermijden dat deze een te grote 
belasting zullen vormen.

Or. sv

Motivering

Bij het uitwerken en aannemen van maatregelen voor de doorvoering van een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen dient de Commissie oog te hebben voor de beperkte middelen en 
mogelijkheden van kleine en middelgrote ondernemingen om uitgebreide en niet zelden 
ingewikkelde controleapparatuur aan te schaffen. Voor zover dit mogelijk is zonder het doel 
van de verordening te ondermijnen, dient de Commissie derhalve in het bijzonder oog hebben 
voor de uitzonderingspositie van deze ondernemingen en daarmee overeenstemmende 
vereenvoudigde, maar niettemin gelijkwaardige alternatieven aan te reiken. 

Amendement 137
Caroline Lucas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

voor de uitvoering van dit artikel. De 
Commissie stelt met name criteria op voor 
de beoordeling of er een risico bestaat dat 
illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht, en stelt een 
register ter beschikking van bronnen van 
hout en houtproducten met een bijzonder 
risico.

Or. en

Amendement 138
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – paragraaf 2 – subparagraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt tevens criteria op voor 
de beoordeling of er een risico bestaat dat 
hout en houtproducten op de markt 
worden gebracht uit hout waarvan bij de 
kap/oogst daarvan geen of onvoldoende 
rekening gehouden is met de bescherming 
van het milieu, het behoud van de 
biodiversiteit en het ecosysteem, de 
bescherming van leefgebieden van lokale 
gemeenschappen, de bescherming van 
gemeenschappen die voor hun overleven 
van het bos afhankelijk zijn, en de 
bescherming en rechten van de inheemse 
bevolking.

Or. nl

Motivering

Naast de bescherming van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, 
het bevorderen van eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU 
zich in haar diverse richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, 
de bescherming van cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame 
plattelandsontwikkeling en armoede bestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar 
regelgeving worden doorgevoerd en daaruit blijken.
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Amendement 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór de goedkeuring van aanvullende 
uitvoeringsmaatregelen worden de 
belanghebbenden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Deze alinea wordt toegevoegd om te waarborgen dat de belanghebbenden in elk 
besluitvormingsproces worden geraadpleegd.

Amendement 140
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Afzonderlijke lidstaten mogen niet 
belemmerd worden om bij de toelating 
van hout en houtproducten op de mark, 
ten aanzien van de houtkap en herkomst 
hogere eisen te stellen dan in deze 
verordening is vastgesteld, betreffende 
duurzaamheid, de bescherming van het 
milieu, het behoud van de biodiversiteit en 
het ecosysteem, de bescherming van 
leefgebieden van lokale gemeenschappen, 
de bescherming van gemeenschappen die 
voor hun overleving van het bos 
afhankelijk zijn, de bescherming en 
rechten van de inheemse bevolking en 
mensenrechten.

Or. nl
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Motivering

Naast de bescherming van het oerwoud, bosgebieden, biodiversiteit, het ecosysteem, milieu, 
het bevorderen van eerlijke handel en het tegengaan van klimaatsverandering, heeft de EU 
zich in haar diverse richtlijnen ook gecommitteerd aan de bescherming van mensenrechten, 
de bescherming van cultureel erfgoed, duurzame regionale ontwikkeling, duurzame 
plattelandsontwikkeling en armoede bestrijding. Dit moet dan ook consequent in haar 
regelgeving worden doorgevoerd en daaruit blijken.

Amendement 141
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De volgende stelsels worden geacht 
te voldoen aan de vereisten van artikel 4, 
lid 1:
- door de autoriteiten afgegeven 
kapvergunningen of soortgelijke 
overheidsstelsels; 
- geautoriseerde bosbeheerplannen; 
- certificaten die deel uitmaken van 
erkende certificeringssystemen;
- wettelijke vergunningen die zijn 
ingevoerd in het kader van vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten als bedoeld 
in Verordening (EG) nr. 2173/2005;
- certificaten in het kader van 
milieubeheersystemen (ISO, EMAS en 
equivalente systemen);
- CITES-vergunningen;
- gecontroleerde of gecertificeerde 
traceerbaarheidssystemen.
Wanneer hout of houtproducten 
afkomstig zijn uit gebieden met een 
bijzonder risico als bedoeld in artikel 4, 
lid 2, volstaan de in dit lid genoemde 
systemen niet; in dat geval moeten de in 
artikel 4, lid 1, beschreven 
zorgvuldigheidseisen worden nageleefd.

Or. en
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Motivering

Lid 1, letter a): Door zorgvuldigheidseisen op te leggen aan de inkoper wordt de verordening 
doeltreffender. 
Lid 1, letter a), punt i): Ter verbetering van het informatieniveau dient de naam van de in het 
product gebruikte houtsoort te worden toegevoegd.
Lid 2: Er zijn reeds criteria voor de beoordeling van het illegaliteitsrisico ontwikkeld; 
daarom dient in de verordening naar die criteria te worden verwezen.
Lid 3: De verordening moet de bestaande systemen noemen die geacht worden aan de 
zorgvuldigheidseisen te voldoen. Alle in de verordening vermelde systemen zouden een 
waarborg voor legaliteit vormen, zodat het niet meer nodig zou zijn om nieuwe stelsels van 
zorgvuldigheidseisen op te zetten.

Amendement 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De volgende bestaande stelsels 
worden beschouwd als stelsels die voldoen 
aan de voorwaarden van een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen zoals voorzien in lid 
1, en geven dus geen aanleiding tot 
bijkomende zorgvuldigheidseisen:
- a) vergunningen afgegeven door 
erkende stelsels voor de certificering van 
de bosbouw;
- b) de FLEGT-vergunningen die zijn 
afgegeven in het kader van vrijwillige 
partnerschapsovereenkomsten zoals 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 
2173/2005 van de Raad van 20 december 
2005 inzake de opzet van een FLEGT-
vergunningensysteem voor de invoer van 
hout in de Europese Gemeenschap1;
- c) de kapvergunningen afgegeven door 
de nationale of regionale bevoegde 
autoriteiten, of equivalente stelsels;
-d ) de door de nationale of regionale 
bevoegde autoriteiten erkende plannen 
voor het bosbeheer;
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- e) vergunningen die zijn afgegeven 
volgens de normen van de 
milieumanagementsystemen (ISO, EMAS 
en equivalente stelsels);
- f) CITES-vergunningen;
- g) geverifieerde of gecertificeerde 
traceerbaarheidssystemen;
Wanneer het hout of de ervan afgeleide 
producten afkomstig zijn uit zones met 
een bijzonder risico zoals gedefinieerd in 
lid 2, zijn de in dit lid genoemde stelsels 
niet voldoende en moet worden voldaan 
aan alle zorgvuldigheidseisen, zoals 
beschreven in lid 1.
1 PBL L 347 van 30.12.2005, blz. 1.

Or. fr

Motivering

De bosbouw heeft al een hele serie maatregelen genomen die ertoe hebben bijgedragen dat de 
invoer van en de handel in hout uit illegale houtkap zeer sterk zijn gedaald. Dergelijke 
stelsels zouden moeten worden erkend en beschouwd als de facto equivalent met een stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Etikettering

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening hout en 
houtproducten die op de markt worden 
gebracht en aangeboden, worden 
geëtiketteerd in overeenstemming met het 
bepaalde in artikel 3.
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Or. en

Motivering

Marktdeelnemers hogerop in de toeleveringsketen en het publiek hebben het recht om te 
weten of het product al dan niet op legale wijze is gewonnen. 

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Ontwikkeling van 

duurzaamheidsvereisten
Binnen één jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een wetgevingsvoorstel in over een 
Gemeenschapsnorm voor hout en 
houtproducten afkomstig uit natuurlijke 
bossen, met het oog op de invoering van 
zo hoog mogelijke 
duurzaamheidsvereisten.

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten erkennen een 
toezichthoudende organisatie die een 
dergelijke erkenning aanvraagt, indien die 
organisatie aan de volgende eisen voldoet:

1. De Commissie erkent, overeenkomstig 
de in lid 3 ter bedoelde procedure, een 
toezichthoudende organisatie die een 
dergelijke erkenning aanvraagt, indien die 
organisatie aan de volgende eisen voldoet:

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.

Amendement 146
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten erkennen een 
toezichthoudende organisatie die een 
dergelijke erkenning aanvraagt, indien 
die organisatie aan de volgende eisen 
voldoet:

1. De Commissie erkent, overeenkomstig 
de in artikel 11, lid 2 bis bedoelde 
regelgevingsprocedure, als 
toezichthoudende organisatie een 
particuliere of publieke entiteit die een 
stelsel van zorgvuldigheidseisen heeft 
opgesteld dat de in artikel 4, lid 1, 
genoemde elementen bevat;
1 bis. Een publieke entiteit die erkenning
aanvraagt als bedoeld in lid 1, moet aan 
de volgende vereisten voldoen: 

a) zij bezit rechtspersoonlijkheid; a) zij bezit rechtspersoonlijkheid;
a bis) zij is een publiekrechtelijke entiteit;
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b) zij heeft een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen opgesteld dat de in 
artikel 4, lid 1, genoemde elementen bevat;

b) zij is opgericht met het doel specifieke 
functies te vervullen met betrekking tot de 
bosbouwsector, maar niet met het doel om 
nationale vereisten inzake 
houtwinningsactiviteiten toe te passen of 
te handhaven;
b bis) zij wordt, merendeels, door de 
nationale, regionale of lokale overheid of 
andere publiekrechtelijke lichamen 
gefinancierd;

c) zij verplicht de door haar gecertificeerde 
marktdeelnemers hun stelsel van 
zorgvuldigheidseisen te gebruiken;

c) zij verplicht de door haar gecertificeerde 
marktdeelnemers hun stelsel van 
zorgvuldigheidseisen te gebruiken;;

d) zij beschikt over toezichtmechanismen 
om ervoor te zorgen dat het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen wordt gebruikt door 
de marktdeelnemers die zij heeft 
gecertificeerd als gebruikmakend van haar 
stelsel van zorgvuldigheidseisen;

d) zij beschikt over toezichtmechanismen 
om ervoor te zorgen dat het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen wordt gebruikt door 
de marktdeelnemers die zij heeft 
gecertificeerd als gebruikmakend van haar 
stelsel van zorgvuldigheidseisen;

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet.

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet; deze 
disciplinaire maatregelen kunnen onder 
meer de melding van de zaak aan de 
bevoegde nationale autoriteit omvatten;
e bis) er bestaat geen belangenconflict 
tussen haar en de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Samen met het nieuwe amendement X (tot invoeging van artikel 5, lid 1 ter (nieuw)), dient dit 
amendement ter vervanging van het vroegere amendement 28 van het ontwerpverslag, om te 
verduidelijken dat publieke entiteiten in aanmerking komen als toezichthoudende organisatie 
en om passende criteria vast te stellen voor publieke en particuliere entiteiten die als 
toezichthoudende organisatie fungeren.
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Amendement 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten erkennen een 
toezichthoudende organisatie die een 
dergelijke erkenning aanvraagt, indien die 
organisatie aan de volgende eisen voldoet:

1. De Commissie erkent, overeenkomstig 
de in artikel 11, lid 2 bis bedoelde 
regelgevingsprocedure, een 
toezichthoudende organisatie die een 
dergelijke erkenning aanvraagt, indien die 
organisatie aan de volgende eisen voldoet:

Or. en

Motivering

De erkenning van toezichthoudende organisaties op EU-niveau voorkomt normverschillen en 
verstoringen van de markt. Omwille van de geloofwaardigheid van de toezichthoudende 
organisaties moeten criteria voor de erkenning en minimumvereisten voor de activiteiten van 
deze organisaties worden geformuleerd.

Amendement 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) zij beschikt over de vereiste 
deskundigheid;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.
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Amendement 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) zij beschikt over de vereiste 
deskundigheid;

Or. en

Motivering

De erkenning van toezichthoudende organisaties op EU-niveau voorkomt normverschillen en 
verstoringen van de markt. Omwille van de geloofwaardigheid van de toezichthoudende 
organisaties moeten criteria voor de erkenning en minimumvereisten voor de activiteiten van 
deze organisaties worden geformuleerd.

Amendement 150
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) zij beschikt over de vereiste 
deskundigheid;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende organisatie moet aantonen over de vereiste deskundigheid te beschikken 
om toezicht te kunnen houden op een stelsel van zorgvuldigheidseisen.
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Amendement 151
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) zij beschikt over de vereiste 
deskundigheid;

Or. en

Amendement 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) zij is financieel onafhankelijk van 
de te certificeren marktdeelnemers;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.

Amendement 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) zij is juridisch en financieel 
onafhankelijk van de te certificeren 
marktdeelnemers;
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Or. en

Motivering

De erkenning van toezichthoudende organisaties op EU-niveau voorkomt normverschillen en 
verstoringen van de markt. Omwille van de geloofwaardigheid van de toezichthoudende 
organisaties moeten criteria voor de erkenning en minimumvereisten voor de activiteiten van 
deze organisaties worden geformuleerd.

Amendement 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet.

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet. Deze 
maatregelen omvatten, als belangrijkste 
sancties, het melden van de zaak aan de 
bevoegde nationale 
handhavingsautoriteiten en aan het in 
artikel 11 bedoelde comité .

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.
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Amendement 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet;

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet; deze 
disciplinaire maatregelen omvatten onder 
meer de melding van de zaak aan de 
bevoegde nationale autoriteit.

Or. en

Motivering

De erkenning van toezichthoudende organisaties op EU-niveau voorkomt normverschillen en 
verstoringen van de markt. Omwille van de geloofwaardigheid van de toezichthoudende 
organisaties moeten criteria voor de erkenning en minimumvereisten voor de activiteiten van 
deze organisaties worden geformuleerd.

Amendement 156
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet.

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet. Hierbij 
behoren het intrekken van het certificaat 
en het uitsluiten van de markt tot de 
mogelijkheden.

Or. nl
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Amendement 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) zij hanteert voorschriften die het 
volgende bepalen:
i) de door de toezichthoudende organisatie 
gecertificeerde leden of marktdeelnemers 
zijn gehouden het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen van die 
toezichthoudende organisatie toe te 
passen;
ii) controle op de toezichthoudende 
organisatie door haar leden en 
marktdeelnemers die haar stelsel 
toepassen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.

Amendement 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) zij hanteert voorschriften die het 
volgende bepalen:
i) de door de toezichthoudende organisatie 
gecertificeerde leden of marktdeelnemers 
zijn gehouden het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen van die 
toezichthoudende organisatie toe te 
passen;
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ii) controle op de toezichthoudende 
organisatie door haar leden en 
marktdeelnemers die haar stelsel 
toepassen.

Or. en

Motivering

De erkenning van toezichthoudende organisaties op EU-niveau voorkomt normverschillen en 
verstoringen van de markt. Omwille van de geloofwaardigheid van de toezichthoudende 
organisaties moeten criteria voor de erkenning en minimumvereisten voor de activiteiten van 
deze organisaties worden geformuleerd.

Amendement 159
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een particuliere entiteit die 
erkenning aanvraagt als bedoeld in lid 1, 
moet aan de volgende vereisten voldoen:
a) zij is een privaatrechtelijke entiteit;
b) zij bezit rechtspersoonlijkheid;
c) beschikt over de vereiste 
deskundigheid;
d) zij is financieel onafhankelijk van de te 
certificeren marktdeelnemers;
e) de door de toezichthoudende 
organisatie gecertificeerde 
marktdeelnemers zijn krachtens haar 
statuten gehouden het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen van die 
toezichthoudende organisatie toe te 
passen;
f) zij beschikt over toezichtmechanismen 
om ervoor te zorgen dat het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen wordt gebruikt door 
de marktdeelnemers die zij heeft 
gecertificeerd als gebruikmakend van 
haar stelsel van zorgvuldigheidseisen;
g) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 



PE418.388 82/115 AM\764461NL.doc

NL

marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet; . deze 
disciplinaire maatregelen kunnen onder 
meer de melding van de zaak aan de 
bevoegde nationale autoriteit omvatten.

Or. en

Motivering

Samen met het nieuwe amendement X (tot wijziging van artikel 5, lid 1), dient dit amendement 
ter vervanging van het vroegere amendement 28 van het ontwerpverslag, om te verduidelijken 
dat publieke entiteiten in aanmerking komen als toezichthoudende organisatie en om 
passende criteria vast te stellen voor publieke en particuliere entiteiten die als 
toezichthoudende organisatie fungeren.

Amendement 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) documentatie waaruit blijkt dat zij 
over de vereiste deskundigheid beschikt;

Or. en

Amendement 161
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) documentatie waaruit blijkt dat zij 
over de vereiste deskundigheid beschikt;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende organisatie moet aantonen over de vereiste deskundigheid te beschikken 
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om toezicht te kunnen houden op een stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Amendement 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) documentatie waaruit blijkt dat zij 
in staat is een stelsel op te zetten dat 
voldoet aan de in artikel 4 en artikel 5, 
lid 1, genoemde criteria.

Or. en

Amendement 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) documentatie waaruit blijkt dat zij 
in staat is een stelsel op te zetten dat 
voldoet aan de in de artikel 4 en 5 
genoemde criteria.

Or. en

Amendement 164
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten besluiten 
binnen drie maanden na de indiening van 
een aanvraag door een toezichthoudende 
organisatie of zij die organisatie erkenning 

3. Binnen drie maanden na de indiening 
van een aanvraag door een 
toezichthoudende organisatie wordt 
besloten of die organisatie erkenning wordt 
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verlenen. verleend.
Het besluit om een toezichthoudende 
organisatie erkenning te verlenen wordt 
door de Commissie binnen 15 dagen na de 
datum van dat besluit meegedeeld aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat onder 
wiens gezag de toezichthoudende 
organisatie valt. De Commissie doet deze 
mededeling vergezeld gaan van een kopie 
van de aanvraag.

Zij voeren regelmatig controles uit om zich 
ervan te vergewissen dat de 
toezichthoudende organisaties nog steeds 
aan de in lid 1 vastgestelde eisen voldoen.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten
voeren op regelmatige basis, of op grond 
van door derden geuite gegronde 
bezwaren, controles uit, met inbegrip van 
controles ter plaatse, om zich ervan te 
vergewissen dat de toezichthoudende 
organisaties nog steeds aan de in lid 1 
vastgestelde eisen voldoen.
Indien de bevoegde autoriteiten na een 
dergelijke controle vaststellen dat een 
toezichthoudende organisatie niet aan de 
in lid 1 vastgestelde eisen voldoet, stellen 
zij de Commissie daarvan onverwijld in 
kennis en overleggen zij aan de 
Commissie alle relevante bewijzen 
daarvoor.

Or. en

Amendement 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten besluiten
binnen drie maanden na de indiening van 
een aanvraag door een toezichthoudende 
organisatie of zij die organisatie erkenning 
verlenen.

3. In overeenstemming met de in 
artikel 11, lid 2, vastgestelde procedure 
besluit de Commissie binnen drie maanden 
na ontvangst van een kennisgeving van de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat die de 
erkenning van een toezichthoudende 
organisatie aanbeveelt, of zij de erkenning 
van die organisatie aanbeveelt.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk vast te houden aan het onderscheid tussen de bevoegdheden van een 
(particuliere) toezichthoudende organisatie en die van een bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor controles van zowel toezichthoudende organisaties als het stelsel 
van zorgvuldigheidseisen.

Amendement 166
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij voeren regelmatig controles uit om zich 
ervan te vergewissen dat de 
toezichthoudende organisaties nog steeds 
aan de in lid 1 vastgestelde eisen voldoen.

EU-inspecteurs en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten voeren op 
regelmatige basis, of op grond van door 
derden geuite gegronde bezwaren, 
controles uit, met inbegrip van controles 
ter plaatse, om zich ervan te vergewissen 
dat de toezichthoudende organisaties nog 
steeds aan de in lid 1 vastgestelde eisen 
voldoen. Alle inspectierapporten worden 
ter beschikking van het publiek gesteld.

Or. en

Motivering

EU-inspecteurs dienen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen om een 
nauwgezette en geharmoniseerde handhaving van de verordening te waarborgen.

Amendement 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een bevoegde autoriteit trekt de 
erkenning van een toezichthoudende 
organisatie in, als is vastgesteld dat niet 
langer aan de in lid 1 vastgestelde eisen 

4. In overeenstemming met de in 
artikel 11, lid 2, bedoelde procedure 
besluit de Commissie de erkenning van een 
toezichthoudende organisatie in te trekken, 
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wordt voldaan. als is vastgesteld dat niet langer aan de in 
lid 1 vastgestelde eisen wordt voldaan.

Or. en

Amendement 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie binnen twee maanden in kennis 
van elk besluit om een toezichthoudende 
organisatie te erkennen, dan wel om de 
erkenning te weigeren of in te trekken.

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie binnen twee maanden in kennis 
van elk besluit om aan te bevelen een 
toezichthoudende organisatie te erkennen, 
dan wel om de erkenning te weigeren of in 
te trekken.

Or. en

Amendement 169
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie binnen twee maanden in kennis 
van elk besluit om een toezichthoudende 
organisatie te erkennen, dan wel om de 
erkenning te weigeren of in te trekken.

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
Commissie binnen twee maanden in kennis 
van elk besluit om aan te bevelen een 
toezichthoudende organisatie te erkennen, 
dan wel om de erkenning te weigeren of in 
te trekken.

Or. en
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Amendement 170
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Risicobeheersprocedure

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
risicobeheersprocedures op 
onafhankelijke, objectieve en 
transparante wijze ten uitvoer worden 
gelegd.
2. Teneinde bij te dragen tot het 
vaststellen van het risiconiveau zal de 
Commissie, in overeenstemming met de in 
artikel 11, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing: 
a) een of meer publiek toegankelijke 
gegevensbanken op te zetten en te beheren 
waarin de namen worden geregistreerd 
van de houtondernemingen en 
marktdeelnemers die veroordeeld zijn 
voor illegale activiteiten, alsmede de aard 
van de overtreding en het land en het 
gebied waar de overtreding heeft 
plaatsgevonden; 
b) een lijst samenstellen van bestaande 
informatiebronnen die marktdeelnemers 
kunnen raadplegen om risiconiveaus te 
beoordelen;
c) richtsnoeren ontwikkelen voor het 
gebruik van instrumenten voor 
risicobeheer; een lijst opstellen van de 
meest voorkomende soorten 
overtredingen;
3. Marktdeelnemers treffen op grond van 
een risicobeoordeling aanvullende 
maatregelen in situaties waarin een 
bijzonder risico bestaat. Deze aanvullende 
maatregelen omvatten onder andere:
a) melding vooraf van de datum van 
inkoop en nadere gegevens omtrent de 
inkoop bij de toezichthoudende 
autoriteiten;
b) het opvragen van bewijzen van de 
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relevante beheersystemen in het kader 
waarvan de inkooptransactie wordt 
overeengekomen,
c) het opvragen van aanvullende 
documenten, gegevens of informatie.
4. De in artikel 4, lid 1, opgenomen lijst 
wordt door de Commissie herzien en zo 
nodig uitgebreid in overeenstemming met 
de in artikel 11, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Amendement 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichtmaatregelen Toezicht- en controlemaatregelen
1. De bevoegde autoriteiten voeren 
controles uit om na te gaan of de 
marktdeelnemers aan de in artikel 3, leden 
1 en 2, en artikel 4, lid 1, vastgestelde 
eisen voldoen.

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
controles uit om na te gaan of de 
marktdeelnemers aan de in artikel 3, leden 
1 en 2, en artikel 4, vastgestelde eisen 
voldoen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op EU-niveau over duidelijke criteria voor controles op toezichtstelsels 
beschikken, teneinde in de gehele EU voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Met 
name dienen controles te worden uitgevoerd wanneer bevoegde autoriteiten over informatie 
beschikken waardoor de effectieve werking van het toezichtstelsel in twijfel wordt getrokken.
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Amendement 172
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
controles uit om na te gaan of de 
marktdeelnemers aan de in artikel 3, leden 
1 en 2, en artikel 4, lid 1, vastgestelde eisen 
voldoen.

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
controles uit, met inbegrip van 
douanecontroles, om na te gaan of de 
marktdeelnemers aan de in artikel 3, leden 
1 en 2, en artikel 4, lid 1, vastgestelde eisen 
voldoen.

Or. pl

Motivering

In het amendement wordt op het grensoverschrijdende karakter van het probleem gewezen. 
Het is mogelijk om al aan de grenzen van de Europese Unie te verhinderen dat illegaal 
gekapt hout op de communautaire markt wordt ingevoerd.

Amendement 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Controles worden uitgevoerd 
volgens een daartoe vastgesteld jaarplan 
en/of op basis van door derden geuite 
gegronde bezwaren.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op EU-niveau over duidelijke criteria voor controles op toezichtstelsels 
beschikken, teneinde in de gehele EU voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Met 
name dienen controles te worden uitgevoerd wanneer bevoegde autoriteiten over informatie 
beschikken waardoor de effectieve werking van het toezichtstelsel in twijfel wordt getrokken.
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Amendement 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Controles kunnen onder meer 
betrekking hebben op:
a) onderzoek van de technische en 
beheersstelsels en de 
zorgvuldigheidsprocedures en 
risicobeoordelingen die door de 
marktdeelnemers worden toegepast;
b) onderzoek van documentatie en 
gegevens die het behoorlijk functioneren 
van de stelsels en de procedures 
aantonen;
c) steekproeven, met inbegrip van 
controles ter plaatse. 

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op EU-niveau over duidelijke criteria voor controles op toezichtstelsels 
beschikken, teneinde in de gehele EU voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Met 
name dienen controles te worden uitgevoerd wanneer bevoegde autoriteiten over informatie 
beschikken waardoor de effectieve werking van het toezichtstelsel in twijfel wordt getrokken.

Amendement 175
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De marktdeelnemers moeten alle 
assistentie verlenen die nodig is om het 
verrichten van de in lid 1 bedoelde 
controles te vergemakkelijken.

2. De marktdeelnemers moeten de 
bevoegde autoriteit alle assistentie 
verlenen die deze voor het verrichten van 
zijn taken nodig heeft, met name wat 
betreft de toegang tot bedrijfsruimten en 
het voorleggen van documentatie of 
gegevens.



AM\764461NL.doc 91/115 PE418.388

NL

Or. en

Amendement 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De marktdeelnemers moeten alle 
assistentie verlenen die nodig is om het 
verrichten van de in lid 1 bedoelde 
controles te vergemakkelijken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
controles kunnen de bevoegde autoriteiten 
de marktdeelnemer verzoeken
corrigerende maatregelen te nemen.

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
controles kunnen de bevoegde autoriteiten 
onmiddellijke corrigerende maatregelen 
nemen.
Deze maatregelen kunnen onder meer 
betrekking hebben op:
a) de onmiddellijke stopzetting van de 
handelsactiviteiten;
b) de inbeslagname van hout en 
houtproducten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op EU-niveau over duidelijke criteria voor controles op toezichtstelsels 
beschikken, teneinde in de gehele EU voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Met 
name dienen controles te worden uitgevoerd wanneer bevoegde autoriteiten over informatie 
beschikken waardoor de effectieve werking van het toezichtstelsel in twijfel wordt getrokken.
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Amendement 178
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
controles kunnen de bevoegde autoriteiten 
de marktdeelnemer verzoeken
corrigerende maatregelen te nemen.

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
controles kunnen de bevoegde autoriteiten 
corrigerende maatregelen nemen. Is een 
marktdeelnemer om dergelijke 
maatregelen verzocht, maar heeft hij deze 
niet binnen de gestelde termijn genomen, 
kunnen de bevoegde autoriteiten sancties
toepassen overeenkomstig artikel 13.

Or. en

Motivering

Samen met het nieuwe amendement X op artikel 7, lid 4 (nieuw), dient dit amendement ter 
vervanging van (het door de rapporteur ingetrokken) amendement 40 van het ontwerpverslag. 
Dit amendement heeft ten doel te verduidelijken dat corrigerende maatregelen betrekking 
hebben op de noodzaak om stelsels van zorgvuldigheidseisen en desbetreffende procedures te 
wijzigen, terwijl onmiddellijke maatregelen betrekking hebben op onmiddellijke 
handhavingsacties tegen vermoede inbreuken op de verplichtingen van artikel 3 (zoals 
geamendeerd).

Amendement 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De marktdeelnemers moeten alle 
assistentie verlenen die nodig is om het 
verrichten van de in lid 1 bedoelde 
controles te vergemakkelijken.

3. De marktdeelnemers moeten, binnen de 
grenzen van het redelijke, alle assistentie 
verlenen die nodig is om het verrichten van 
de in lid 1 bedoelde controles te 
vergemakkelijken.

Or. fr
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Amendement 180
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
controles kunnen de bevoegde autoriteiten 
de marktdeelnemer verzoeken corrigerende 
maatregelen te nemen.

3. Naar aanleiding van de in lid 1 bedoelde 
inspecties kunnen de bevoegde autoriteiten 
de marktdeelnemer ertoe verplichten
corrigerende maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 181
Riitta Myller

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Controles worden in elk geval 
uitgevoerd wanneer:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie redenen heeft om in twijfel te 
trekken of de bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het op de 
markt brengen van hout en 
houtproducten door een marktdeelnemer 
zijn nageleefd, of

r b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie over informatie beschikt op grond 
waarvan zij betwijfelt dat de 
marktdeelnemer de voorschriften van de 
in deze verordening beschreven stelsels 
van zorgvuldigheidseisen heeft nageleefd.

Or. en
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Amendement 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Wanneer de verdenking bestaat dat 
een ernstige overtreding heeft 
plaatsgevonden, stelt de lidstaat een 
volledig onderzoek en neemt hij 
maatregelen tot onmiddellijke 
tenuitvoerlegging.

Or. en

Amendement 183
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien naar aanleiding van de in lid 
1 bedoelde controles de verdenking 
bestaat dat de marktdeelnemer bewust 
inbreuk heeft gemaakt op één of meer van 
de in artikel 3 genoemde verplichtingen, 
kunnen de bevoegde autoriteiten in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving onmiddellijke maatregelen 
treffen, waartoe onder meer kan behoren: 
a) de onmiddellijke stopzetting van de 
handelsactiviteiten 
b) de inbeslagname van hout en 
houtproducten.

Or. en

Motivering

Samen met het nieuwe amendement X op artikel 7, lid 4 (nieuw), dient dit amendement ter 
vervanging van (het door de rapporteur ingetrokken) amendement 40 van het ontwerpverslag. 
Dit amendement heeft ten doel te verduidelijken dat corrigerende maatregelen betrekking 



AM\764461NL.doc 95/115 PE418.388

NL

hebben op de noodzaak om stelsels van zorgvuldigheidseisen en desbetreffende procedures te 
wijzigen, terwijl onmiddellijke maatregelen betrekking hebben op onmiddellijke 
handhavingsacties tegen vermoede inbreuken op de verplichtingen van artikel 3 (zoals 
geamendeerd).

Amendement 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Controles worden in elk geval 
uitgevoerd wanneer:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie redenen heeft om in twijfel te 
trekken of de bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het op de 
markt brengen van hout en 
houtproducten door een marktdeelnemer 
zijn nageleefd, of
b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie over informatie beschikt op grond 
waarvan zij betwijfelt dat de 
marktdeelnemer de voorschriften van de 
in deze verordening beschreven stelsels 
van zorgvuldigheidseisen heeft nageleefd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op EU-niveau over duidelijke criteria voor controles op toezichtstelsels 
beschikken, teneinde in de gehele EU voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Met 
name dienen controles te worden uitgevoerd wanneer bevoegde autoriteiten over informatie 
beschikken waardoor de effectieve werking van het toezichtstelsel in twijfel wordt getrokken.
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Amendement 185
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Controles worden in elk geval 
uitgevoerd wanneer:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie redenen heeft om in twijfel te 
trekken of de bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het op de 
markt brengen van hout en 
houtproducten door een marktdeelnemer 
zijn nageleefd, of
b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kwestie over informatie beschikt op grond 
waarvan zij betwijfelt dat de 
marktdeelnemer de voorschriften van de 
in deze verordening beschreven stelsels 
van zorgvuldigheidseisen heeft nageleefd.

Or. en

Motivering

Teneinde een uniform controlesysteem te waarborgen moeten de lidstaten over duidelijke 
criteria beschikken voor toezicht op en controles van marktdeelnemers en toezichthoudende 
organisaties.

Amendement 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Maatregelen tot onmiddellijke 

tenuitvoerlegging
1. Wanneer een natuurlijke persoon ervan 
wordt verdacht een overtreding te hebben 
gepleegd of op heterdaad is betrapt bij het 
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plegen van een dergelijke inbreuk of een 
rechtspersoon ervan wordt verdacht voor 
een dergelijke inbreuk aansprakelijk te 
zijn, beginnen de lidstaten een volledig 
onderzoek naar de inbreuk en nemen zij 
overeenkomstig hun nationale recht en 
afhankelijk van de ernst van de inbreuk 
maatregelen tot onmiddellijke 
tenuitvoerlegging, zoals met name:
a) de handelsactiviteiten onmiddellijk 
doen stopzetten;
b) de leverantie terugbrengen naar de 
haven, het betrokken vervoermiddel 
tijdelijk stilleggen, of het vervoermiddel 
zich met het oog op inspectie naar een 
andere plaats doen begeven;
c) het tijdelijk stilleggen of in beslag 
nemen van elk transport- of bestelvoertuig 
of apparaat dat bij de handeling in 
kwestie wordt gebruikt; 
d) het in beslag nemen van hout en 
houtproducten;
e) het opschorten van de vergunning tot 
het op de markt brengen van hout en 
houtproducten;
2. De maatregelen tot tenuitvoerlegging 
zijn van dien aard dat voortzetting van de 
betrokken inbreuk wordt voorkomen en 
het de bevoegde autoriteiten mogelijk 
wordt gemaakt het onderzoek ernaar te 
voltooien.

Or. en

Motivering

De geamendeerde tekst correspondeert met die van de verordening inzake 
ongereglementeerde visserij (Verordening (EG) nr. 1005/2008).
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Amendement 187
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
In hun jaarrapportage moeten 
importerende bedrijven die hout op de 
Europese markt aanbieden ook de 
milieueffecten en sociale consequenties 
van hun (internationale) bedrijfsvoering 
en van de houtkap en het transport 
daarvan opnemen.
Het gaat hier vooral om de milieueffecten 
en sociale consequenties in het gebied 
waar het hout gekapt is en in het 
houtproducerende land.

Or. nl

Motivering

Transparantie en controleerbaarheid.

Amendement 188
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een samenvatting van de in lid 1 
bedoelde gegevens wordt voor het publiek 
beschikbaar gesteld overeenkomstig 
Richtlijn 2003/4/EG.

2. Een samenvatting van de in lid 1 
bedoelde gegevens wordt op het internet 
voor het publiek beschikbaar gesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG.

Or. pl

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te verduidelijken op welke manier de bovengenoemde gegevens 
bekendgemaakt moeten worden.
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Amendement 189
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie maakt de lijst van de 
bevoegde autoriteiten toegankelijk voor het 
publiek.

2. De Commissie maakt de lijst van de 
bevoegde autoriteiten toegankelijk voor het 
publiek via het internet. Deze lijst wordt 
bijgewerkt.

Or. pl

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te verduidelijken op welke manier de bovengenoemde lijst 
bekendgemaakt moet worden.

Amendement 190
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Adviesgroep

1. Er wordt een adviesgroep opgericht, 
bestaand uit vertegenwoordigers van 
geïnteresseerde belanghebbenden, zoals 
onder meer vertegenwoordigers van de 
houtverwerkende industrie, boseigenaren, 
NGO’s en consumentenverenigingen, en 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de Commissie.
2. Vertegenwoordigers van de lidstaten 
kunnen op eigen initiatief of op 
uitnodiging van de adviesgroep 
deelnemen aan zijn zittingen.
3. De adviesgroep stelt een reglement van 
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orde vast, dat op de website van de 
Commissie wordt gepubliceerd. 
4. De Commissie verleent de nodige 
technische en logistieke steun aan de 
adviesgroep en stelt het secretariaat voor 
zijn vergaderingen ter beschikking.
5. De adviesgroep onderzoekt en verstrekt 
adviezen over vraagstukken betreffende 
de toepassing van deze verordening die 
door de voorzitter, op eigen initiatief of op 
verzoek van de leden van de adviesgroep 
of de Commissie, aan de orde worden 
gesteld.
6. De Commissie deelt de in de 
adviesgroep geuite opvattingen mee aan 
het comité.

Or. en

Motivering

Om een efficiënte tenuitvoerlegging van de verordening en een goede communicatie tussen 
alle belanghebbenden te waarborgen dient een adviesgroep te worden opgericht die door het 
Comité voor de houthandel kan worden geraadpleegd.

Amendement 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de in de bijlage 
vastgestelde lijst van hout en 
houtproducten wijzigen, rekening 
houdend met de technische kenmerken, 
het eindgebruik en de productieprocessen. 

schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
11, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing,
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Or. en

Amendement 192
Magor Imre Csibi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Sancties

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om er ten minste voor te 
zorgen dat sancties worden opgelegd 
indien de bepalingen van deze 
verordening op de volgende wijze worden 
overtreden:
a) de marktdeelnemer heeft geen stelsel 
van zorgvuldigheidseisen opgesteld;
b) de marktdeelnemer heeft geen stelsel 
van zorgvuldigheidseisen opgesteld en/of 
toegepast dat aan alle vereisten van deze 
verordening en met name die van artikel 4 
voldoet;
c) de marktdeelnemer brengt hout of 
houtproducten op de markt terwijl hij 
weet, of niet de nodige zorgvuldigheid 
betracht om het risico uit te sluiten, dat 
het hout in strijd met de wetgeving van het 
land van oorsprong is gewonnen, 
verhandeld of verwerkt.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid dienen de inbreuken waarvoor sancties worden opgelegd, in 
de tekst van de verordening te worden gestipuleerd. Deze sancties vormen voor 
marktdeelnemers een afdoende stimulans om de nodige maatregelen te treffen om ervoor te 
zorgen dat binnen de EU alleen in legaal gewonnen hout en houtproducten wordt gehandeld.
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Amendement 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
20XX van deze bepalingen in kennis en 
delen haar onverwijld alle latere 
wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn en kunnen onder 
andere omvatten:

i) boetes die evenredig zijn aan:
- de mate van milieuschade die is 
aangericht
- de waarde van de betrokken 
houtproducten;
- de gederfde belastinginkomsten en de 
economische schade als gevolg van de 
overtreding; 
ii) de inbeslagname van hout en 
houtproducten;
iii) een tijdelijk verbod om hout en 
houtproducten te verhandelen;
iv) De lidstaten kunnen daarnaast of als 
alternatieve maatregel doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties opleggen.
Boetes bedragen ten minste vijf keer de 
waarde van de houtproducten die door het 
plegen van de ernstige overtreding zijn 
verkregen. Bij herhaling van een ernstige 
overtreding binnen een periode van 5 jaar 
lopen de boetes geleidelijk op tot een 
bedrag dat tien keer zo hoog is als de 
waarde van de houtproducten die door het 
plegen van de ernstige overtreding zijn 
verkregen.
Onverminderd de andere in het 
Gemeenschapsrecht vastgestelde 
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bepalingen betreffende financiële 
middelen van de overheid, verlenen de 
lidstaten aan marktdeelnemers die zijn 
veroordeeld voor een ernstige overtreding 
van deze verordening, geen enkele 
overheidssteun in het kader van nationale 
steunregelingen of uit communautaire 
fondsen voordat er corrigerende 
maatregelen zijn genomen en 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties zijn opgelegd.

Or. en

Motivering

Een communautair wetgevingskader voor minimumsancties en -boetes voorkomt dat de 
mededinging wordt verstoord of dat de houtmarkt zich in landen met de laagste straffen 
concentreert. Een soortgelijk wetgevingskader is op EU-niveau reeds opgezet bij Verordening 
(EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen.

Amendement 194
Riitta Myller, Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van 
deze verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
20XX van deze bepalingen in kennis en 
delen haar onverwijld alle latere 
wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtredingen in de zin van artikel 1 en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat die sancties ook worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikwekkend zijn en 
kunnen onder meer strafrechtelijke of 
administratieve sancties omvatten, zoals 
een een tijdelijk verbod om hout en 
houtproducten te verhandelen. 

Boetes moeten evenredig zijn en dusdanig 
worden vastgesteld dat rekening wordt 
gehouden met gederfde 
belastinginkomsten en de economische 
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schade als gevolg van een overtreding als 
bedoeld in artikel 1, en bedragen ten 
minste X keer de waarde van de 
houtproducten die door de overtreding 
zijn verkregen.
Onverminderd de andere in het 
Gemeenschapsrecht vastgestelde 
bepalingen betreffende financiële 
middelen van de overheid, verlenen de 
lidstaten geen enkele overheidssteun in 
het kader van nationale steunregelingen 
of uit communautaire fondsen aan 
marktdeelnemers die zijn veroordeeld 
voor een overtreding als bedoeld in 
artikel 1.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 31 december 20XX van deze 
bepalingen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. en

Motivering

De geamendeerde tekst correspondeert met die van de verordening inzake 
ongereglementeerde visserij (Verordening (EG) nr. 1005/2008).

Amendement 195
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
20XX van deze bepalingen in kennis en 

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn en kunnen onder 
andere omvatten:
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delen haar onverwijld alle latere 
wijzigingen van die bepalingen mee.

i) boetes die evenredig zijn aan de mate 
van milieuschade die is aangericht;
ii) de inbeslagname van hout en 
houtproducten;
iii) een tijdelijk verbod om hout en 
houtproducten te verhandelen.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 31 december 20XX van deze 
bepalingen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee.

Or. en

Motivering

De verordening dient ook te voorzien in de mogelijkheid om strafrechtelijke sancties toe te 
passen. Ter verduidelijking en vervanging van amendement 46 van de rapporteur. Het 
vaststellen van sancties op het niveau van de lidstaten kan resulteren in inconsistenties bij de 
vervolging van overtredingen van deze verordening. Dit kan verstoringen van de mededinging 
of een concentratie van de houtmarkt in landen met de laagste straffen tot gevolg hebben. 

Amendement 196
Péter Olajos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
20XX van deze bepalingen in kennis en 
delen haar onverwijld alle latere 
wijzigingen van die bepalingen mee.

De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij overtreding van de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties ook worden toegepast. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk op 31 december 
20XX van deze bepalingen in kennis en 
delen haar onverwijld alle latere 
wijzigingen van die bepalingen mee. Op 
illegale kappraktijken moeten ten minste 
dezelfde sancties staan.
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Or. en

Motivering

Illegale kappraktijken zijn even ernstig als de handel in illegaal gewonnen producten. 
Daarom moeten dezelfde sancties worden toegepast.

Amendement 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om er ten minste voor te 
zorgen dat sancties worden opgelegd 
indien de bepalingen van deze 
verordening op de volgende wijze worden 
overtreden:
a) de marktdeelnemer heeft geen stelsel 
van zorgvuldigheidseisen opgesteld;
b) de marktdeelnemer heeft geen stelsel 
van zorgvuldigheidseisen opgesteld en/of 
toegepast dat aan alle vereisten van deze 
verordening en met name die van artikel 4 
voldoet;
c) de marktdeelnemer brengt hout of 
houtproducten op de markt terwijl hij 
weet, of niet de nodige zorgvuldigheid 
betracht om het risico uit te sluiten, dat 
het hout in strijd met de wetgeving van het 
land van oorsprong is gewonnen, 
verhandeld of verwerkt.
2. De lidstaten leggen een maximumstraf 
op van ten minste vijf keer de waarde van 
de houtproducten die door het plegen van 
de ernstige inbreuk zijn verkregen.
Bij herhaling van een ernstige inbreuk 
binnen een periode van 5 jaar leggen de 
lidstaten een maximumstraf op van ten 
minste acht keer de waarde van de 
houtproducten die door het plegen van de 
ernstige inbreuk zijn verkregen.
Bij het opleggen van deze straffen houden 
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de lidstaten tevens rekening met de 
waarde van de schade die is berokkend 
aan de betrokken bosbestanden en het 
betrokken bosecosysteem.
3. De lidstaten kunnen daarnaast of als 
alternatieve maatregel doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
strafrechtelijke sancties opleggen.
4. De lidstaten kunnen tevens, 
overeenkomstig hun nationale recht, in de 
inbeslagname voorzien van hout en 
houtproducten die in strijd met de 
voorschriften van deze verordening op de 
markt zijn gebracht. 

Or. en

Motivering

De duidelijke specificatie van overtredingen en sancties heeft een afschrikkende werking die 
marktdeelnemers ertoe aanzet systemen in te voeren die waarborgen dat de illegaal 
gewonnen hout en houtproducten worden uitgesloten van de toeleveringsketen. 
Marktdeelnemers hebben hierdoor ook meer rechtszekerheid. Deze benadering is 
vergelijkbaar met die welke reeds wordt toegepast in het kader van de verordening inzake 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO).

Amendement 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de opstelling van het in lid 2 
bedoelde verslag houdt de Commissie 
rekening met de vorderingen die zijn 
gemaakt met betrekking tot de sluiting en 
toepassing van de vrijwillige FLEGT-
partnerschapsovereenkomsten die zijn 
aangenomen krachtens Verordening (EG) 
nr. 2173/2005. De Commissie overweegt 
of het in het licht van de met de 
toepassing van de FLEGT-VPA’s 
opgedane ervaringen en hun 
doeltreffendheid bij de bestrijding van het 
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probleem van illegale houtkap wijzigingen 
van deze verordening vereist zijn. 

Or. en

Motivering

Deze verordening moet waarborgen dat de overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften 
duidelijk geregeld is. Ook al zijn de VPA’s een belangrijk instrument om illegale houtkap en 
aanverwante problemen aan te pakken, dient deze verordening rekening te houden met het feit 
dat de EG tot dusver geen maatregelen heeft ontwikkeld om niet-overeenstemming met de 
verordening van de Raad inzake een vergunningensysteem aan te pakken. 

Amendement 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de opstelling van het in lid 2 
bedoelde verslag houdt de Commissie 
rekening met de vorderingen die zijn 
gemaakt met betrekking tot de sluiting en 
toepassing van de vrijwillige FLEGT-
partnerschapsovereenkomsten die zijn 
aangenomen krachtens Verordening (EG) 
nr. 2173/2005. De Commissie overweegt 
of het in het licht van de met de 
toepassing van de FLEGT-VPA’s 
opgedane ervaringen en hun 
doeltreffendheid bij de bestrijding van het 
probleem van illegale houtkap wijzigingen 
van deze verordening vereist zijn.

Or. en

Motivering

Er is geen aanpak vastgesteld met betrekking tot niet-overeenstemming van een FLEGT-
vergunningensysteem met de onderhavige verordening. Er moet duidelijk worden 
gespecificeerd dat alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om voor 
overeenstemming met de uitvoeringsmaatregelen van de verordening te zorgen.
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Amendement 200
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Wijziging van Richtlijn 2008/99/EG

1. Aan artikel 3 van Richtlijn 2008/99/EG 
wordt met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening de 
volgende letter toegevoegd:
“i bis) het aanbieden op de markt van 
illegaal gewonnen hout of 
houtproducten.”
2 .Aan bijlage A van Richtlijn 2008/99/EG 
wordt met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
het volgende streepje toegevoegd:
- “Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad [...]tot vaststelling 
van de verplichtingen van 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen”.

Or. en

Amendement 201
Lena Ek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Toetsing

De Commissie zal drie jaar nadat deze 
verordening in werking is getreden, en 
nadien elke vijf jaar, een toetsing 
uitvoeren van het functioneren van deze 
verordening met het oog op het doel van 
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de verordening, het Europees Parlement 
verslag uitbrengen van haar conclusies 
en, aan de hand daarvan, suggesties doen 
voor wijzigingen.
De toetsing zal zich bovenal richten op het 
volgende:
een fundamentele en grondige analyse 
van het onderzoek naar en de 
ontwikkeling op het gebied van duurzame 
bosbouw; 
het effect van deze verordening op de 
gemeenschappelijke markt, in het 
bijzonder wat betreft de 
concurrentiesituatie en de mogelijkheid 
voor nieuwe actoren om zich op de markt 
te begeven;
de marktpositie van kleine en middelgrote 
ondernemingen en hoe deze verordening 
hun activiteiten heeft beïnvloed.

Or. sv

Motivering

Om te zorgen dat deze verordening doeltreffend blijft en een goed functionerende interne 
markt niet in gevaar brengt, en bovendien wordt aangepast aan nieuwe bevindingen uit 
onderzoek, dient de verordening doorlopend te worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Amendement 202
Caroline Lucas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van […]1 Zij is van toepassing met ingang van […]1

1 noot voor het PB: twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

1 noot voor het PB: één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Het concept om de legaliteit en duurzaamheid van hout en houtproducten aan te pakken via 
wetgeving wordt sinds jaren bediscussieerd, en deze verordening is het resultaat van een 
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proces dat in 2003 is begonnen. Grote delen van de industrie hebben reeds systemen 
ingevoerd die aan de vereisten van deze verordening zouden voldoen en een voorbeeld en 
schat aan ervaringen vormen voor anderen. Uitstel van de inwerkingtreding van de 
verordening met nog eens twee jaar doet geen recht aan de urgentie van de problemen van 
klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit die de verordening uitdrukking moet helpen 
bestrijden. 

Amendement 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Annex I – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Houtpulp en papier van de hoofdstukken 
47 en 48 van de gecombineerde 
nomenclatuur, met uitzondering van 
producten op basis van bamboe en door 
terugwinning (uit resten en afval) 
verkregen producten); 

2. Houtpulp en papier van de hoofdstukken 
47, 48 en 49 van de gecombineerde 
nomenclatuur, met uitzondering van 
producten op basis van bamboe en door 
terugwinning (uit resten en afval) 
verkregen producten;

Or. fr

Motivering

Hout en houtproducten, voor welke eindbestemming dan ook, dienen altijd onder deze 
verordening te vallen.

Amendement 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Annex I – lid 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. De andere producten uit hout van 
de hoofdstukken 94 en 95 van de GN, 
inclusief speelgoed en sportartikelen uit 
hout, enzovoort;

Or. fr
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Motivering

Hout en houtproducten, voor welke eindbestemming dan ook, dienen altijd onder deze 
verordening te vallen.

Amendement 205
Samuli Pohjamo

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)
De organisatie classificeert het op nationaal/regionaal niveau beoordeelde risico van een 
illegale herkomst van hout of houtproducten voor alle leveringen als ‘bijzonder’ wanneer 
één of meer van de onderstaande indicatoren van tabel 1 van toepassing is of zijn.

Tabel 1: Lijst van indicatoren voor een “bijzonder” risico op nationaal/regionaal niveau

Indicatoren (Voorbeelden van externe referentiebronnen)

De Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties heeft 
het land/de regio een 
verbod op de uitvoer van 
hout opgelegd.

Geldt sinds juli 2003 voor Liberia (resolutie 1521 (2003)) van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 22 december 
2003

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Het is algemeen bekend 
dat het land/de regio 
slecht presteert bij de 
toepassing van de 
regelgeving en er een 
hoge mate van corruptie 
heerst.

Bij het vastleggen van deze indicator kan de organisatie 
gebruik maken van intern onderzoek of van de resultaten van 
extern onderzoek dat is verricht door regeringsorganisaties of 
door non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden 
met de follow-up en de omzetting van de bosbouwwetgeving, 
zoals de Wereldbank, 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, Chatham House in het Verenigd Koninkrijk, (www.illegal-
logging.info) , het Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org) , Transparency International 
(www.transparency.org) , enzovoort.

In het land neemt de 
bebossing volgens de 
officiële statistieken van 
de FAO af. 

FAO Global Forest Resources Assessment 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

De Organisatie heeft van 
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de klanten of andere 
derden opmerkingen over 
omstreden leveranciers 
ontvangen die door 
betrouwbare bewijzen 
worden gestaafd en die 
niet zijn weerlegd door 
eigen onderzoek van de 
organisatie naar de 
herkomst.

Or. en

Amendement 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Annex I bis (nieuw)
Tabel 1: Lijst van indicatoren voor een “bijzonder” risico op nationaal/regionaal niveau

Indicatoren (Voorbeelden van externe 
referentiebronnen)

De Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties heeft het land/de regio een verbod 
op de uitvoer van hout opgelegd

Geldt sinds juli 2003 voor Liberia 
(resolutie 1521 (2003)) van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
van 22 december 2003

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Het is algemeen bekend dat het land/de 
regio slecht presteert bij de toepassing van 
de regelgeving en er een hoge mate van 
corruptie heerst.

Bij het vastleggen van deze indicator kan 
de organisatie gebruik maken van intern 
onderzoek of van de resultaten van 
onderzoek dat is verricht door 
regeringsorganisaties of door 
onafhankelijke niet-regeringsorganisaties 
die zich bezighouden met de follow-up en 
de omzetting van de bosbouwwetgeving, 
zoals de Wereldbank, 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House in 
het Verenigd Koninkrijk, (www.illegal-
logging.info), het Environmental 
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Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency 
International (www.transparency.org), 
enzovoort.

In het land neemt de bebossing volgens de 
officiële statistieken van de FAO af.

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

De Organisatie heeft van de klanten of 
andere derden opmerkingen over 
omstreden leveranciers ontvangen die 
door betrouwbare bewijzen worden 
gestaafd en die niet zijn weerlegd door 
eigen onderzoek van de organisatie naar 
de herkomst.
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Motivering

In alle gevallen waarin één van de bovengenoemde indicatoren van toepassing is, beschouwt 
de organisatie het risico dat in een land of regio illegaal gekapt hout en producten daarvan 
op de markt worden gebracht, als “bijzonder”.
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