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Ändringsförslag 47
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som timmer, andra typer av 
skogsprodukter och miljötjänster.

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som timmer och andra typer av 
skogsprodukter, och spelar dessutom en 
viktig roll för vattnets kretslopp, 
förebygger översvämningar och 
markerosion, påverkar avsevärt det lokala 
klimatet, minskar koldioxiden i 
atmosfären samt ger oss också sådant som 
viltprodukter, kåda och så vidare och 
tjänar tillika friluftslivets, hälsans och 
miljöskyddets behov.

Or. pl

Motivering

Flera detaljer i fråga om hur skogen är till nytta för miljö, ekonomi och samhälle, så att 
vikten av det ifrågavarande dokumentet kommer fram.

Ändringsförslag 48
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som timmer, andra typer av 
skogsprodukter och miljötjänster.

(1) Skogen tillhandahåller en stor mängd 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
nyttigheter, som timmer, andra typer av 
skogsprodukter och miljötjänster och 
livsmiljöer för lokalsamfund.

Or. nl
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Motivering

Det handlar också om människor.

Ändringsförslag 49
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Skogen är en ekonomisk resurs vars 
brukande leder till välstånd och 
sysselsättning. Brukandet har även 
positiva inverkningar på klimatet eftersom
skogens produkter kan ersätta mer 
energikrävande produkter.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att betona att skogsbruket även har positiva sociala och ekonomiska funktioner.

Ändringsförslag 50
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Det är inte minst från ett 
klimatperspektiv av stor betydelse att 
underleverantörer som verkar på den inre 
marknaden endast saluför timmer laglig 
från avverkning eftersom sådana 
produkter säkerställer att skogens viktiga 
funktion som koldioxidsänka inte rubbas. 
Vidare bidrar användandet av timmer 
från laglig avverkning som 
byggnadsmaterial, i exempelvis trähus, till 
en kontinuerlig bindning av koldioxid.
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Or. sv

Motivering

Skogens funktion som koldioxidsänka och skogsprodukters potential att binda koldioxid kan 
inte betonas nog mycket.

Ändringsförslag 51
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Skogen och skogsindustrin står för 
en mycket stor del av 
utvecklingsländernas sociala och 
ekonomiska utveckling, och utgör i 
sådana länder den primära inkomstkällan 
för många människor. Det är därför 
viktigt att inte hämma denna utveckling 
och inkomstkälla, utan i stället fokusera 
på hur man kan hjälpa till att bidra till en 
mer hållbar utveckling av skogsbruket i 
dessa regioner.

Or. sv

Motivering

Man får inte glömma bort hur stor del av världens befolkning som är direkt beroende av 
skogen som inkomstkälla. Konsekvenserna av en felaktig inställning till skogsbruket i 
världens fattigaste regioner skulle få förödande konsekvenser för dem som lever där. Fokus 
måste därför ligga på en hållbar social och ekonomisk utveckling av skogsbruket.

Ändringsförslag 52
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den ökande efterfrågan på timmer och 
trävaror har, tillsammans med de 
institutionella brister och bristfälliga 
styrelseformer som karakteriserar 
skogssektorn i flera timmerproducerande 
länder, lett till att den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln blivit allt mer 
oroande.

(2) Den ökande efterfrågan på timmer och 
trävaror har, tillsammans med de 
institutionella brister och bristfälliga 
styrelseformer som karakteriserar 
skogssektorn i flera timmerproducerande 
länder, lett till att den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln och 
distributionen blivit allt mer oroande.

Or. pl

Motivering

Förutom handeln och den olagliga avverkningen bör man ta med distributionen som ett 
viktigt led mellan avverkningen och den olagliga försäljningen.

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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är uppenbart att trycket på de 
naturliga skogresurserna och efterfrågan 
på timmer och trävaror ofta är för högt 
och att gemenskapen måste minska sin 
inverkan på skogarnas ekosystem, oavsett 
var denna inverkan sker.

Or. en

Ändringsförslag 54
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den olagliga avverkningen är ett stort 
problem med internationell dimension. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen, som orsakar omkring 20 % 
av koldioxidutsläppen. Den hotar också 
den biologiska mångfalden och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling. Den har också sociala, 
politiska och ekonomiska konsekvenser.

(3) Den olagliga avverkningen är ett stort 
problem med internationell dimension. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen, som orsakar omkring 20 % 
av koldioxidutsläppen. Den hotar också 
den biologiska mångfalden, skadar 
ursprungsbefolkningens livsmiljö och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling. Den har också sociala, 
politiska och ekonomiska konsekvenser 
och utgör även ett hot mot lokalsamfund 
som är beroende av skogen för att 
överleva samt mot 
ursprungsbefolkningens rättigheter.

Or. nl

Motivering

EU har i olika direktiv förbundit sig, inte bara att skydda urskogar, skogsområden, den 
biologiska mångfalden, ekosystemet, miljön och rättvis handel och att motverka 
klimatförändringen, utan också att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen. 
Detta måste också konsekvent genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den olagliga avverkningen är ett stort 
problem med internationell dimension. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen, som orsakar omkring 20 % 
av koldioxidutsläppen. Den hotar också 
den biologiska mångfalden och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling. Den har också sociala, 

(3) Den olagliga avverkningen i 
kombination med institutionella och 
förvaltningsmässiga brister inom 
skogssektorn i ett stort antal 
timmerproducerande länder är ett stort 
problem av internationella dimensioner. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen och skogsförstörelsen, som 
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politiska och ekonomiska konsekvenser. orsakar omkring 20 % av 
koldioxidutsläppen. Den hotar också den 
biologiska mångfalden och underminerar 
det hållbara skogsbruket och dess 
utveckling. Den har också sociala, politiska 
och ekonomiska konsekvenser, vilka ofta 
undergräver framstegen mot mål för god 
förvaltning.

Or. en

Motivering

Korruption påskyndar utarmningen av naturresurserna, i synnerhet av primärskogar som 
många samhällen är beroende av för sitt uppehälle. Indonesiens regering har exempelvis 
beräknat att bortfallet av skogsinkomster kostar landet upp till 4 miljarder amerikanska 
dollar per år, eller cirka fem gånger hälsoministeriets årliga budget.

Ändringsförslag 56
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den olagliga avverkningen är ett stort 
problem med internationell dimension. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen, som orsakar omkring 20 % 
av koldioxidutsläppen. Den hotar också 
den biologiska mångfalden och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling. Den har också sociala, 
politiska och ekonomiska konsekvenser.

(3) Den olagliga avverkningen är ett stort 
problem med internationell dimension. 
Denna avverkning utgör ett allvarligt hot 
mot skogarna eftersom den bidrar till 
avskogningen, som orsakar omkring 20 % 
av koldioxidutsläppen. Den påverkar 
också öken- och stäppbildningen, 
förvärrar markerosionen och förstärker 
ytterlighetsfenomenen inom väderleken 
med allt vad de för med sig, till exempel i 
form av översvämningar och hotar också 
den biologiska mångfalden och 
underminerar det hållbara skogsbruket och 
dess utveckling. Den har också sociala, 
politiska och ekonomiska konsekvenser.

Or. pl
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Motivering

Ett omnämnande av vilka konkreta händelseförlopp och hot som avskogningen orsakar i 
naturen.

Ändringsförslag 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Gemenskapen och dess 
medlemsstater har rättsligt och politiskt 
förbundit sig att bevara och använda 
världens resurser på ett hållbart sätt 
genom att bekämpa olaglig avverkning 
och därmed sammanhängande handel 
och korruption och att trygga en hållbar 
skogsförvaltning, fattigdomsminskning 
och skydd av rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen 
och folkgrupper som är beroende av 
skogen. Denna förordning bör bidra till 
fullgörandet av dessa skyldigheter och 
åtaganden, bland annat de som ingår i
a) 1992 års konvention om biologisk 
mångfald (CBD),
b) 1973 års konvention om internationell 
handel med utrotningshotade arter av 
vilda djur och växter (CITES),
c) 1983, 1994 och 2006 års internationella 
avtal om tropiskt timmer (ITTA),
d) FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar från 2002 
(UNFCCC),
e) FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridning från 1994,
f) Riodeklarationen om miljö och 
utveckling från 1992,
g) Johannesburgdeklarationen och dess 
genomförandeplan, som antogs av 
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världstoppmötet om hållbar utveckling 
den 4 september 2002,
h) åtgärdsförslagen från den 
mellanstatliga panelen för skogsfrågor/det 
mellanstatliga skogsforumet,
i) den icke-bindande förklaringen från 
FN:s konferens för miljö och utveckling 
(Unced) från 1992 om principerna för 
global samsyn beträffande bruk, vård och 
en hållbar utveckling av alla slags skogar,
j) Agenda 21, som antogs av 
FN:s konferens om miljö och utveckling i 
juni 1992,
k) 1997 års resolution från den extra 
sessionen i Förenta nationernas 
generalförsamling (Ungass) om ett 
program för fortsatt genomförande av 
Agenda 21,
l) millenniedeklarationen från 2000,
m) 1982 års världsstadga för natur,
n) 1972 års deklaration från 
FN-konferensen om den mänskliga 
miljön,
o) 1972 års handlingsplan för den 
mänskliga miljön och förslagen från den 
mellanstatliga panelen för skogsfrågor, 
som FN:s generalförsamling godkände 
vid sin särskilda session 1997,
p) FN:s skogsforum, resolution 4/2,
r) 1979 års konvention om europeiska 
vilda djur och livsmiljöer,
s) FN-konventionen mot korruption 
(Uncac), ratificerad av Europeiska 
gemenskapen 2005 och av en majoritet av 
EU-medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Korruption påskyndar utarmningen av naturresurserna, i synnerhet av primärskogar som 
många samhällen är beroende av för sitt uppehälle. Indonesiens regering har exempelvis 
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beräknat att bortfallet av skogsinkomster kostar landet upp till 4 miljarder amerikanska 
dollar per år, eller cirka fem gånger hälsoministeriets årliga budget. 

Ändringsförslag 58
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut om Europeiska gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram bör 
företräde ges åt arbetet med att undersöka 
möjligheten att vidta aktiva åtgärder för 
att förhindra och bekämpa handel med 
olagligt avverkat timmer, liksom åt 
gemenskapens och medlemsstaternas 
fortsatt aktiva deltagande i 
genomförandet av globala och regionala 
lösningar och överenskommelser rörande 
skogsrelaterade frågor.

Or. en

Ändringsförslag 59
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet och rådet anser att 
gemenskapen bör bidra till de globala 
insatserna för att lösa problemet med 
olaglig avverkning och välkomnade därför 
meddelandet.

(5) Europaparlamentet och rådet anser att 
gemenskapen bör bidra till de globala 
insatserna för att lösa problemet med 
olaglig avverkning samt handeln med och 
distributionen av produkterna från den,
och välkomnade därför meddelandet.

Or. pl
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att beakta alla led i förloppet när timmer från olaglig 
avverkning kommer ut på marknaden – börjande från avverkningen och via transporten och 
försäljningen. Det är ingen mening med att nämna bara den olagliga avverkningen. Man 
måste också ta itu med problemet med handlare som köper upp olagliga varor (timmer och 
trävaror) till pressade priser och transporterar dem exempelvis till helt andra delar av 
världen på ett sätt som strider bland annat mot föreskrifterna i Cites-konventionen.

Ändringsförslag 60
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I enlighet med meddelandets syfte, som 
är att garantera att endast trävaror som 
producerats i enlighet med 
producentlandets nationella lagstiftning 
förs in i gemenskapen, har gemenskapen 
förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal 
med timmerproducerande länder 
(partnerländer). Dessa avtal ålägger 
parterna att införa ett licenssystem och att 
reglera sådan handel med timmer och 
trävaror som anges i avtalen.

(6) I enlighet med meddelandets syfte, som 
är att garantera att endast trävaror som 
producerats i enlighet med 
producentlandets nationella lagstiftning 
förs in i gemenskapen, har gemenskapen 
förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal 
med timmerproducerande länder 
(partnerländer). Dessa avtal ålägger 
parterna att införa ett licenssystem och att 
reglera sådan handel med timmer och 
trävaror som anges i avtalen. Avtal av detta 
slag kan ingås med timmerproducerande 
länder endast om de i sin nationella 
skogsbrukslagstiftning har garantier, inte 
bara för skyddet av miljön, den biologiska 
mångfalden och ekosystemet utan också 
för skyddet av lokalsamfund som är 
beroende av skogen för att överleva samt 
för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Or. nl

Motivering

EU har i olika direktiv förbundit sig, inte bara att skydda urskogar, skogsområden, den 
biologiska mångfalden, ekosystemet, miljön och rättvis handel och att motverka 
klimatförändringen, utan också att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen. 
Detta måste också konsekvent genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 61
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln, att komplettera 
och stärka initiativet med frivilliga 
partnerskapsavtal och att bättre samordna 
olika strategier som syftar till bevarande av 
skogar och en hög grad av miljöskydd, 
däribland kampen mot klimatförändringar 
och förlust av biologisk mångfald.

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 
avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln och 
distributionen, att komplettera och stärka 
initiativet med frivilliga partnerskapsavtal 
och att bättre samordna olika strategier 
som syftar till bevarande av skogar och en 
hög grad av miljöskydd, däribland kampen 
mot klimatförändringar, och arbetet mot 
öken- och stäppbildning samt för att 
bromsa markerosion och förlust av 
biologisk mångfald.

Or. pl

Motivering

Förutom handeln och den olagliga avverkningen bör man ta med distributionen som ett 
viktigt led mellan avverkningen och den olagliga försäljningen. Här nämns också vilka 
konkreta händelseförlopp och hot som avskogningen orsakar i naturen, något som ingår som 
led i gemenskapens miljöpolitik och som diskuterats av Europaparlamentet under den senaste 
mandatperioden.

Ändringsförslag 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 

(7) Med tanke på problemets omfattning 
och angelägenhetsgrad är det nödvändigt 
att aktivt stödja kampen mot den olagliga 
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avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln, att komplettera 
och stärka initiativet med frivilliga 
partnerskapsavtal och att bättre samordna 
olika strategier som syftar till bevarande av 
skogar och en hög grad av miljöskydd, 
däribland kampen mot klimatförändringar 
och förlust av biologisk mångfald.

avverkningen och den därmed 
sammanhängande handeln, att minska 
gemenskapens inverkan på skogarnas 
ekosystem, att komplettera och stärka 
initiativet med frivilliga partnerskapsavtal 
och att bättre samordna olika strategier 
som syftar till fattigdomsminskning, 
bevarande av skogar och en hög grad av 
miljöskydd, däribland kampen mot 
klimatförändringar och förlust av biologisk 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 63
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De insatser som gjorts av de länder som 
ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med 
gemenskapen och de principer som ingår i 
dessa avtal bör erkännas, framför allt när 
det gäller definitionen av lagligt producerat 
timmer. Det bör också beaktas att enligt 
Flegtlicenssystemet är det endast timmer 
och trävaror från avverkning som skett i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning som exporteras till 
gemenskapen. Därför bör trävaror som 
finns förtecknade i bilagorna II och III till 
rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av 
den 20 december 2005 om upprättande av 
ett system med Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska gemenskapen, med 
ursprung i partnerländer som finns 
förtecknade i bilaga I till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 anses komma från 
laglig avverkning om de uppfyller kraven i 
den förordningen och alla 
tillämpningsföreskrifter.

(8) De insatser som gjorts av de länder som 
ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med 
gemenskapen och de principer som ingår i 
dessa avtal bör erkännas, framför allt när 
det gäller definitionen av lagligt producerat 
timmer. Det bör också beaktas att enligt 
Flegtlicenssystemet är det endast timmer 
och trävaror från avverkning som skett i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning som exporteras till 
gemenskapen. Därför bör trävaror som 
finns förtecknade i bilagorna II och III till 
rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av 
den 20 december 2005 om upprättande av 
ett system med Flegtlicenser för import av
timmer till Europeiska gemenskapen, med 
ursprung i partnerländer som finns 
förtecknade i bilaga I till rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 anses komma från 
laglig avverkning om de uppfyller kraven i 
den förordningen och alla 
tillämpningsföreskrifter. De frivilliga 
partnerskapsavtalens principer, framför 
allt för definitionen av begreppet ”timmer 
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från laglig avverkning”, måste bland 
annat innefatta en garanti, samt 
bestämmelser om att skogsbruket 
förutsätts vara hållbart, den biologiska 
mångfalden bevaras och lokalsamfund 
som är beroende av skogen för att 
överleva samt ursprungsbefolkningar 
skyddas och få sina rättigheter 
garanterade.

Or. nl

Motivering

EU har i olika direktiv förbundit sig, inte bara att skydda urskogar, skogsområden, den 
biologiska mångfalden, ekosystemet, miljön och rättvis handel och att motverka 
klimatförändringen, utan också att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen. 
Detta måste också konsekvent genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 64
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas ligga till grund för 
definitionen av vad som utgör olaglig 
avverkning.

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas vara den huvudsakliga 
grunden för definitionen av vad som utgör 
olaglig avverkning. Som måttstock för 
lagligheten bör man dessutom i högre 
utsträckning beakta internationella 
standarder, bland annat de standarder 
som tagits fram av den afrikanska 
timmerorganisationen (ATO), den 
internationella organisationen för tropiskt 
timmer (ITTO), Montrealprocessen om 
kriterier och indikatorer för bevarande 
och hållbar förvaltning av tempererad och 
boreal skog samt den alleuropeiska 
processen för skydd av Europas skogar 
om kriterier och indikatorer för hållbar 
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skogsförvaltning. Den bör bidra till 
efterlevnaden av internationella 
åtaganden, principer och 
rekommendationer, bland annat sådana 
som rör minskade klimatförändringar, 
minskade förluster av biologisk mångfald, 
fattigdomsminskning, minskad 
ökenspridning samt skydd och främjande 
av rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen 
och folkgrupper som är beroende av 
skogen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 5 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas ligga till grund för 
definitionen av vad som utgör olaglig 
avverkning.

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas vara den huvudsakliga 
grunden för definitionen av vad som utgör 
olaglig avverkning. Som måttstock för 
lagligheten bör man dessutom i högre 
utsträckning beakta internationella 
standarder och bidra till efterlevnaden av 
internationella åtaganden, principer och 
rekommendationer, bland annat sådana 
som rör minskade klimatförändringar, 
minskade förluster av biologisk mångfald, 
fattigdomsminskning, främjande av god 
förvaltning, åtgärder mot 
naturresursrelaterad korruption, minskad 
ökenspridning samt skydd och främjande 
av rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen 
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och folkgrupper som är beroende av 
skogen.

Or. en

Motivering

Denna förordning måste bidra till de överordnade målen om hållbar utveckling och god 
förvaltning som ett sätt att komma åt den olagliga avverkningen. Arbetet med att uppnå detta 
kommer att underlättas genom att förordningen används för att underlätta tillämpningen av 
bestämmelserna i internationella och regionala avtal som europeiska och andra länder har 
anslutit sig till.

Ändringsförslag 66
Péter Olajos

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas ligga till grund för 
definitionen av vad som utgör olaglig 
avverkning.

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas ligga till grund för 
definitionen av vad som utgör olaglig 
avverkning. Avverkningslandet bör 
tillhandahålla en förteckning över den 
totala lagliga avverkningen med uppgifter 
om trädarter och maximal 
timmerproduktion.

Or. en

Motivering

Exakta kvantitativa uppgifter om den lagliga avverkningen bör vara ett minimikrav i alla 
länder.

Ändringsförslag 67
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition bör lagstiftningen i det land där 
timret avverkas ligga till grund för 
definitionen av vad som utgör olaglig 
avverkning.

(11) I brist på internationellt erkänd 
definition av vad som utgör olaglig 
avverkning måste timmer och trävaror 
från de timmerproducerande länderna 
dras bort från marknaden.

Or. nl

Motivering

Att skogsbrukslagstiftningen är bristfällig i ett timmerproducerande land får inte leda till att 
timmer och trävaror såsom ett resultat av ansvarslös avverkning kommer ut på marknaden i 
EU och/eller får inte ge dessa länder möjlighet till illojal konkurrens med sådana 
timmerproducerande länder som följer alla normer för välbefinnande och miljö.

Ändringsförslag 68
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och efter. För att 
undvika att införa onödiga administrativa 
bördor bör kraven i den här förordningen
endast omfatta de verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden för första gången, och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan.

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och efter. För att 
undvika att införa onödiga administrativa 
bördor bör kravet på att införa ett 
fullständigt system för åtgärder och 
förfaranden (ett system för tillbörlig 
aktsamhet) för minimering av risken för 
att olagligt timmer och olagliga trävaror 
kommer ut på marknaden omfatta endast
de verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden för 
första gången, och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan. Det generella förbudet 
mot att släppa ut olagligt timmer och 
olagliga trävaror på marknaden bör dock 
gälla för alla verksamhetsutövare inom 
leveranskedjan och de måste visa tillbörlig 
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aktsamhet för att så inte ska ske.

Or. nl

Motivering

Ersätter ändringsförslag 6 i förslaget till betänkande. Ett klarläggande.

Ändringsförslag 69
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan de släpps ut på 
marknaden första gången och efter. För att 
undvika att införa onödiga administrativa 
bördor bör kraven i den här förordningen 
endast omfatta de verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden för första gången, och inte alla 
verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan.

(12) Många trävaror genomgår ett stort 
antal processer både innan och efter det att
de köps första gången. För att undvika att 
införa onödiga administrativa bördor bör 
kraven i den här förordningen endast 
omfatta de verksamhetsutövare som köper
timmer och trävaror för första gången, och 
inte alla verksamhetsutövare som deltar i 
distributionskedjan.

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.
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Ändringsförslag 70
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Alla verksamhetsutövare (handlare 
och producenter) i leveranskedjan för 
timmer och trävaror på den europeiska 
marknaden måste klart kunna ange från 
vilken laglig källa eller underleverantör 
deras produkter kommer.

Or. nl

Motivering

Alla verksamhetsutövare i leveranskedjan omfattas av förbudet mot saluföring av timmer från 
olaglig och/eller ansvarslös avverkning. Spårbarheten förutsätter att man klart vet vem som 
levererat timret så att man alltid i efterhand kan få reda på var timret i trävaror kommer från.

Verksamhetsutövare som för första gången släpper ut produkter på marknaden måste dock 
följa mer omfattande regler, eftersom de spelar en avgörande roll för vad slags timmer och 
trävaror som kommer ut på marknaden i Europa.

Ändringsförslag 71
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det övergripande målet, som är att 
uppnå hållbarhet genom att främja 
hållbarhetskriterier, är och förblir 
gemenskapens prioritering. Mot bakgrund 
av det här målet, och för att minska 
bördan för verksamhetsutövare som på 
marknaden släpper ut timmer och 
trävaror som omfattas av obligatoriska 
hållbarhetskrav enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EG) nr XX/XX om främjande av 

utgår
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användningen av förnybar energi, bör 
denna förordning inte omfatta sådana 
produkter.

Or. fr

Motivering

Allt timmer och alla trävaror, oavsett slutgiltigt användningsändamål, bör omfattas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 72
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det övergripande målet, som är att 
uppnå hållbarhet genom att främja 
hållbarhetskriterier, är och förblir 
gemenskapens prioritering. Mot bakgrund 
av det här målet, och för att minska 
bördan för verksamhetsutövare som på 
marknaden släpper ut timmer och 
trävaror som omfattas av obligatoriska 
hållbarhetskrav enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EG) nr XX/XX om främjande av
användningen av förnybar energi, bör 
denna förordning inte omfatta sådana 
produkter.

utgår

Or. nl

Motivering

Det är orätt att utesluta produkter för att de inte behöver uppfylla kraven på laglighet 
och/eller hållbarhet och det motverkar syftet med detta direktiv.



PE418.388v01-00 22/110 AM\764461SV.doc

SV

Ändringsförslag 73
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det övergripande målet, som är att 
uppnå hållbarhet genom att främja 
hållbarhetskriterier, är och förblir 
gemenskapens prioritering. Mot bakgrund 
av det här målet, och för att minska bördan 
för verksamhetsutövare som på marknaden 
släpper ut timmer och trävaror som 
omfattas av obligatoriska hållbarhetskrav 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EG) nr XX/XX om främjande av 
användningen av förnybar energi, bör 
denna förordning inte omfatta sådana 
produkter.

(13) Det övergripande målet, som är att
uppnå hållbarhet genom att främja 
hållbarhetskriterier, är och förblir 
gemenskapens prioritering. Mot bakgrund 
av det här målet, och för att minska bördan 
för verksamhetsutövare som på marknaden 
köper timmer och trävaror som omfattas av 
obligatoriska hållbarhetskrav enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EG) nr XX/XX om främjande av 
användningen av förnybar energi, bör 
denna förordning inte omfatta sådana 
produkter.

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 74
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Verksamhetsutövare som för första 
gången släpper ut timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig 
aktsamhet genom ett system av åtgärder 

(14) Verksamhetsutövare som för första 
gången släpper ut timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig 
aktsamhet genom ett system av åtgärder 
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och förfaranden (systemet för tillbörlig 
aktsamhet) som minimerar risken för att 
timmer och trävaror från olaglig 
avverkning ska släppas ut på marknaden.

och förfaranden (systemet för tillbörlig 
aktsamhet) som utesluter risken för att 
timmer och trävaror från olaglig 
avverkning ska släppas ut på marknaden.

Or. nl

Motivering

Syftet med detta direktiv är inte bara att minimera risken för att timmer från olaglig eller 
ansvarslös avverkning kommer ut på marknaden, utan att helt och hållet utesluta denna risk. 
Begreppet ”minimera” är alltför tänjbart och oklart och kan tolkas på olika sätt.

Ändringsförslag 75
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Verksamhetsutövare som för första 
gången släpper ut timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig 
aktsamhet genom ett system av åtgärder 
och förfaranden (systemet för tillbörlig 
aktsamhet) som minimerar risken för att 
timmer och trävaror från olaglig 
avverkning ska släppas ut på marknaden.

(14) Verksamhetsutövare som för första 
gången köper timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig 
aktsamhet genom ett system av åtgärder 
och förfaranden (systemet för tillbörlig 
aktsamhet) som minimerar risken för att 
timmer och trävaror från olaglig 
avverkning ska släppas ut på marknaden.

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.
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Ändringsförslag 76
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Systemet för tillbörlig aktsamhet bör 
ge tillgång till källorna och leverantörerna 
för timmer och trävaror som släpps ut på 
gemenskapsmarknaden samt till 
information om efterlevnaden av tillämplig 
lagstiftning.

(15) Systemet för tillbörlig aktsamhet bör 
ge tillgång till källorna och leverantörerna 
för timmer och trävaror som köps på 
gemenskapsmarknaden samt till 
information om efterlevnaden av tillämplig 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 77
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Vid genomförandet av denna 
förordning bör kommissionen och 
medlemsstaterna ta särskild hänsyn till 
små och medelstora företags särpräglade 
utsatthet och begränsade resurser. Det är 
ytterst viktigt att sådana företag inte 
betungas av komplicerade regler som 
hindrar deras utveckling. Kommissionen 
bör därför så långt det är möjligt, med 
utgångspunkt i de mekanismer och 
principer som slås fast i den kommande 
Small Business Act, utarbeta förenklade 
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system för små och medelstora företags 
skyldigheter enligt denna förordning, 
utan att äventyra dess mål och syfte, och 
erbjuda dessa företag fullgoda alternativ 
för att verka i linje med gemenskapens 
lagstiftning.

Or. sv

Motivering

Små och medelstora företags begränsade resurser och möjligheter att ingå i omfattande och 
inte sällan omständliga övervakningsapparater måste tas i beaktande när kommissionen 
utarbetar och antar åtgärder för genomförandet av ett system för tillbörlig aktsamhet. Så 
långt det är möjligt utan att riskera att förordningens mål och syfte undermineras ska därför 
kommissionen ta särskild hänsyn till dessa företags särställning och i linje därmed också 
erbjuda förenklade, men väl likvärdiga, alternativ.

Ändringsförslag 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Timmersektorn har stor betydelse för 
ekonomin i gemenskapen. 
Verksamhetsutövarnas organisationer är 
en viktig del av sektorn eftersom de 
företräder sektorns intressen i bred skala 
och interagerar med en mångfald olika 
aktörer. Organisationerna har också den 
expertis och kapacitet som krävs för att 
analysera tillämplig lagstiftning och 
underlätta medlemmarnas efterlevnad av 
den, så länge de inte använder denna 
kompetens i syfte att dominera 
marknaden. För att främja genomförandet 
av denna förordning och bidra till 
utveckling av god praxis är det lämpligt att 
erkänna organisationer som har utarbetat
krav för genomförandet av system för 
tillbörlig aktsamhet. En förteckning över 
sådana erkända organisationer kommer att 

(16) För att främja genomförandet av 
denna förordning och bidra till utveckling 
av god praxis är det lämpligt att erkänna 
organisationer som har utarbetat lämpliga 
och effektiva krav för genomförandet av 
system för tillbörlig aktsamhet. En 
förteckning över sådana erkända 
organisationer kommer att offentliggöras.
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offentliggöras, och därmed kommer de 
övervakningsorganisationer som finns 
med i förteckningen att kunna erkännas 
av de behöriga myndigheterna i alla 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Förenkling (första delen). De ansträngningar som gjorts av organisationer som redan 
vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att se till att systemen för tillbörlig aktsamhet är 
effektiva och trovärdiga bör lyftas fram.

Ändringsförslag 79
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Timmersektorn har stor betydelse för 
ekonomin i gemenskapen. 
Verksamhetsutövarnas organisationer är 
en viktig del av sektorn eftersom de 
företräder sektorns intressen i bred skala 
och interagerar med en mångfald olika 
aktörer. Organisationerna har också den 
expertis och kapacitet som krävs för att 
analysera tillämplig lagstiftning och 
underlätta medlemmarnas efterlevnad av 
den, så länge de inte använder denna 
kompetens i syfte att dominera 
marknaden. För att främja genomförandet 
av denna förordning och bidra till 
utveckling av god praxis är det lämpligt att 
erkänna organisationer som har utarbetat 
krav för genomförandet av system för 
tillbörlig aktsamhet. En förteckning över 
sådana erkända organisationer kommer att 
offentliggöras, och därmed kommer de 
övervakningsorganisationer som finns 
med i förteckningen att kunna erkännas 
av de behöriga myndigheterna i alla 

(16) För att främja genomförandet av 
denna förordning och bidra till utveckling 
av god praxis är det lämpligt att erkänna 
organisationer som har utarbetat krav för 
genomförandet av system för tillbörlig 
aktsamhet. En förteckning över sådana 
erkända organisationer kommer att 
offentliggöras.
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medlemsstater.

Or. nl

Motivering

För att man trovärdigt ska kunna uppfylla de krav som ställs av denna förordning och av god 
praxis måste relevanta frivilligorganisationer utan vinstsyfte (miljöorganisationer och 
organisationer för de mänskliga rättigheterna) finnas med bland de 
övervakningsorganisationer som avses här.

Ändringsförslag 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Timmersektorn har stor betydelse för 
ekonomin i gemenskapen. 
Verksamhetsutövarnas organisationer är en 
viktig del av sektorn eftersom de företräder 
sektorns intressen i bred skala och 
interagerar med en mångfald olika aktörer. 
Organisationerna har också den expertis 
och kapacitet som krävs för att analysera 
tillämplig lagstiftning och underlätta 
medlemmarnas efterlevnad av den, så 
länge de inte använder denna kompetens i 
syfte att dominera marknaden. För att 
främja genomförandet av denna förordning 
och bidra till utveckling av god praxis är 
det lämpligt att erkänna organisationer som 
har utarbetat krav för genomförandet av 
system för tillbörlig aktsamhet. En 
förteckning över sådana erkända 
organisationer kommer att offentliggöras, 
och därmed kommer de 
övervakningsorganisationer som finns med 
i förteckningen att kunna erkännas av de 
behöriga myndigheterna i alla 
medlemsstater.

(16) Timmersektorn har stor betydelse för 
ekonomin i gemenskapen. 
Verksamhetsutövarnas organisationer är en 
viktig del av sektorn eftersom de företräder 
sektorns intressen i bred skala och 
interagerar med en mångfald olika aktörer. 
Organisationerna har också den expertis 
och kapacitet som krävs för att analysera 
tillämplig lagstiftning och underlätta 
medlemmarnas efterlevnad av den, så 
länge de inte använder denna kompetens i 
syfte att dominera marknaden. För att 
främja genomförandet av denna förordning 
och bidra till utveckling av god praxis är 
det lämpligt att erkänna organisationer som 
har utarbetat krav för genomförandet av 
system för tillbörlig aktsamhet. Dessa 
organisationer kan bestå av 
organisationer för verksamhetsutövarna, 
eftersom de har sakkunskap och kapacitet 
för att undersöka den tillämpliga 
lagstiftningen och kan hjälpa sina 
medlemmar att följa reglerna. En 
förteckning över sådana erkända 
organisationer kommer att offentliggöras, 
och därmed kommer de 
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övervakningsorganisationer som finns med 
i förteckningen att kunna erkännas av de 
behöriga myndigheterna i alla 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Verksamhetsutövarna har en viss erfarenhet och kunskap. De bör ges rätt att ställa system för 
tillbörlig aktsamhet till sina medlemmars förfogande.

Ändringsförslag 81
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att främja genomförandet av 
denna förordning och bidra till utveckling 
av god praxis bör Europeiska unionen 
stimulera de ovannämnda 
organisationernas samarbete med 
miljöorganisationer och organisationer 
för de mänskliga rättigheterna till stöd för 
systemet för tillbörlig aktsamhet och 
tillsynen över det.

Or. nl

Motivering

För att man trovärdigt ska kunna uppfylla de krav som ställs av denna förordning och av god 
praxis måste relevanta frivilligorganisationer utan vinstsyfte (miljöorganisationer och 
organisationer för de mänskliga rättigheterna) finnas med bland de 
övervakningsorganisationer som avses här.
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Ändringsförslag 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De behöriga myndigheterna bör 
övervaka att verksamhetsutövarna fullgör 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Därför bör de behöriga 
myndigheterna genomföra officiella 
kontroller och ålägga verksamhetsutövarna 
att vidta korrigerande åtgärder när så krävs.

(17) EU:s inspektörer och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter
bör övervaka att verksamhetsutövarna 
fullgör de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning. Därför bör 
EU:s inspektörer och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter genomföra officiella 
kontroller, inbegripet granskningar på 
fältet, och ålägga verksamhetsutövarna att 
vidta korrigerande åtgärder när så krävs.

Or. en

Motivering

EU:s inspektörer ska assistera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att 
garantera ett korrekt och harmoniserat genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 83
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De behöriga myndigheterna bör 
övervaka att verksamhetsutövarna fullgör 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Därför bör de behöriga 
myndigheterna genomföra officiella 
kontroller och ålägga verksamhetsutövarna 
att vidta korrigerande åtgärder när så krävs.

(17) De behöriga myndigheterna bör 
övervaka att verksamhetsutövarna fullgör 
de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Därför bör de behöriga 
myndigheterna genomföra officiella 
kontroller, bland annat tullkontroller, och 
ålägga verksamhetsutövarna att vidta 
korrigerande åtgärder när så krävs.

Or. pl
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Motivering

Här understryks problemets gränsöverskridande karaktär. Redan vid gränserna kan EU 
stoppa införsel av timmer från olaglig avverkning till EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De behöriga myndigheterna bör föra 
register över kontrollerna och offentliggöra 
en sammanfattning i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 
23 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation.

(18) EU:s inspektörer och de behöriga 
myndigheterna bör föra register över 
kontrollerna och offentliggöra en 
sammanfattning i enlighet med 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 
23 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation.

Or. en

Motivering

EU:s inspektörer ska assistera de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att 
garantera ett korrekt och harmoniserat genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 85
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 
är internationell till sin karaktär, bör de 
behöriga myndigheterna samarbeta 
sinsemellan och med de administrativa 
myndigheterna i tredjeländer och/eller 
kommissionen.

(19) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 
är internationell till sin karaktär, bör de 
behöriga myndigheterna samarbeta 
sinsemellan och med miljöorganisationer 
och organisationer för de mänskliga 
rättigheterna samt med de administrativa 
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myndigheterna i tredjeländer och/eller 
kommissionen.

Or. nl

Motivering

För att man trovärdigt ska kunna uppfylla de krav som ställs av denna förordning och av god 
praxis måste relevanta frivilligorganisationer utan vinstsyfte (miljöorganisationer och 
organisationer för de mänskliga rättigheterna) och myndigheter medverka och utöva 
inflytande på de övervakningsorganisationer som avses i detta sammanhang, då ju de är 
berörda parter i ännu högre grad än vad bara marknadens aktörer är.

Ändringsförslag 86
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 
är internationell till sin karaktär, bör de 
behöriga myndigheterna samarbeta 
sinsemellan och med de administrativa 
myndigheterna i tredjeländer och/eller 
kommissionen.

(19) Eftersom den olagliga avverkningen 
och den därmed sammanhängande handeln 
och distributionen är internationell till sin 
karaktär, bör de behöriga myndigheterna 
samarbeta sinsemellan och med de 
administrativa myndigheterna i 
tredjeländer och/eller kommissionen.

Or. pl

Motivering

Förutom handeln och den olagliga avverkningen bör man ta med distributionen som ett 
viktigt led mellan avverkningen och den olagliga försäljningen.

Ändringsförslag 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att ge verksamhetsutövare och 
behöriga myndighet möjlighet att 
förbereda sig för att uppfylla kraven i
denna förordning bör den bli tillämplig 
två år efter ikraftträdandet.

utgår

Or. en

Motivering

Frågan om att reglera den olagliga avverkningen har diskuterats i många år. Lagstiftningen 
måste träda i kraft snarast, så att det skydd hotade skogar som det finns ett sådant 
brådskande behov av inte fördröjs ytterligare. 

Ändringsförslag 88
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Utvecklingen på det hållbara 
skogsbrukets område är en kontinuerlig 
process varför denna förordning på 
regelbunden basis bör utvärderas, 
uppdateras och förändras i linje med 
resultat av ny forskning. Kommissionen 
bör därför regelbundet undersöka senast 
tillgängliga forskning och utveckling och 
presentera resultatet av sin undersökning 
samt föreslagna förändringar i en rapport 
till Europaparlamentet.

Or. sv

Motivering

För att denna förordning ska bibehålla sin effektivitet och även i fortsättningen ligga i linje 
med ett hållbart skogsbruk, måste förordningen kontinuerligt utvärderas och uppdateras.



AM\764461SV.doc 33/110 PE418.388v01-00

SV

Ändringsförslag 89
Lena Ek

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) I syfte att värna om en väl 
fungerande inre marknad för 
skogsprodukter bör kommissionen 
kontinuerligt undersöka vilka effekter 
denna förordning för med sig. I synnerhet 
bör uppmärksamhet riktas vid vilka 
konsekvenser förordningen får för små 
och medelstora företag som verkar på 
gemenskapens inre marknad. 
Kommissionen bör därför i linje härmed 
på regelbunden basis utföra en 
undersökning och konsekvensanalys av 
förordningens inverkan på den inre 
marknaden, och då särskilt för små och 
medelstora företag. Kommissionen bör 
därefter lägga fram en rapport om sin 
undersökning, sina slutsatser samt förslag 
på åtgärder för Europaparlamentet.

Or. sv

Motivering

För att denna förordning ska bibehålla sin effektivitet och inte äventyra en väl fungerande 
inre marknad, måste förordningen kontinuerligt utvärderas och uppdateras.

Ändringsförslag 90
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att komplettera och stödja den 
nuvarande politiska ramen och stödja den 
internationella kampen mot den olagliga 

(24) Eftersom målet för denna förordning, 
nämligen att komplettera och stödja den 
nuvarande politiska ramen och stödja den 
internationella kampen mot den olagliga 
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avverkningen och den därmed förbundna 
handeln, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och målet 
därför, på grund av den planerade 
åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

avverkningen och den därmed förbundna 
handeln och distributionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och målet därför, på 
grund av den planerade åtgärdens 
omfattning bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. pl

Motivering

Förutom handeln och den olagliga avverkningen bör man ta med distributionen som ett 
viktigt led mellan avverkningen och den olagliga försäljningen.

Ändringsförslag 91
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och mål

Or. nl

Motivering

Förordningen utgör inte något isolerat i sig, utan har som mål att skydda urskogar, den 
biologiska mångfalden, miljön och rättvis handel och att motverka klimatförändringen. EU 
har i olika direktiv också förbundit sig att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen 
och ägna uppmärksamhet åt problematiken med tredje världen. Detta måste också konsekvent 
genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och mål
Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut eller tillhandahåller timmer och 
trävaror på marknaden.

Verksamhetsutövarna ska se till att endast 
lagligt avverkat timmer och trävaror från 
laglig avverkning tillhandahålls på 
marknaden.
Verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden ska 
använda ett system för tillbörlig 
aktsamhet.
Vid genomförandet av denna förordning 
ska medlemsstaterna betrakta utsläppande 
och tillhandahållande på marknaden av 
timmer och trävaror som avverkats, 
mottagits, sålts, handlats med eller 
innehafts i strid med gällande lagstiftning 
som en överträdelse, om någon försökt att 
göra eller gjort detta avsiktligen, 
hänsynslöst eller av grov oaktsamhet.
Bestämmelserna i denna förordning 
syftar till att
a) stödja och främja tillämpningen av 
hållbar skogsförvaltning samt skapa 
starkt avskräckande åtgärder mot olaglig 
avverkning av timmer och trävaror från 
olaglig avverkning,
b) bidra till efterlevnaden av gällande 
lagstiftning, befintliga och planerade 
internationella standarder och 
internationella principer och 
rekommendationer, bland annat sådana 
som rör minskade klimatförändringar, 
minskade förluster av biologisk mångfald, 
fattigdomsminskning, minskad 
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ökenspridning samt skydd och främjande 
av rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen 
och folkgrupper som är beroende av 
skogen.

Or. en

Motivering

Här läggs det till text som kommer från Förenta staternas Lacey Act. Här anges även att 
förordningens bestämmelser bör syfta till att stödja tillämpningen av hållbar skogsförvaltning 
och bidra till genomförandet av gällande lagstiftning och principer för minskade 
klimatförändringar, biologisk mångfald, fattigdom, ökenspridning samt 
ursprungsbefolkningars rättigheter.

Ändringsförslag 93
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.

1. Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut eller tillhandahåller timmer och 
trävaror på marknaden.

Verksamhetsutövarna ska se till att endast 
lagligt avverkat timmer och trävaror från 
laglig avverkning tillhandahålls på 
marknaden.
Verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden ska 
använda ett system för tillbörlig 
aktsamhet.
2. I denna förordning fastställs följande 
principer:
a) Förebyggande åtgärder ska vidtas.
b) De åtgärder som det stadgas om i 
denna förordning ska bidra till en hållbar 
utveckling.
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c) Timmer ska avverkas lagligt.
d) Samtliga aktörer i leveranskedjan har 
ett gemensamt ansvar för att undanröja 
risken för att en given produkt tillverkats 
av olagligt avverkat timmer, i enlighet 
med artikel 2.
3. Syftet med denna förordning är att 
stoppa handeln med timmer från olaglig 
avverkning och med produkter tillverkade 
av sådant timmer i EU samt att bidra till 
att stoppa avskogningen och 
skogförstörelsen, därmed 
sammanhängande koldioxidutsläpp och 
förluster av biologisk mångfald globalt, 
samtidigt som hållbar ekonomisk 
utveckling, hållbar mänsklig utveckling 
och respekt för ursprungs- och 
lokalbefolkningar främjas.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen måste ges en bredare definition i artikel 1, i enlighet med 
EU:s åtaganden när det gäller att förhindra olaglig avverkning och bidra till det överordnade 
målet om hållbar skogsförvaltning.

Ändringsförslag 94
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden, varvid målet är att skydda och 
bevara urskog och skogsområden, och det 
slutliga målet består i att bevara den 
biologiska mångfalden och ekosystemet, 
skydda klimatet samt slå vakt om och 
garantera rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar och lokalsamfund 
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som är beroende av skogen för att 
överleva.

Marknadens aktörer ska se till att endast 
timmer och trävaror från laglig 
avverkning saluförs på marknaden.
Marknadsaktörer som släpper ut timmer 
och trävaror på marknaden ska använda 
ett system för tillbörlig aktsamhet.
Både de som saluför timmer och trävaror 
och de som köper dem är ansvariga för att 
produkterna som det handlas med 
uppfyller kraven i denna förordning.

Or. nl

Motivering

Förordningen utgör inte något isolerat i sig, utan har som mål att skydda urskogar, den 
biologiska mångfalden, miljön och rättvis handel och att motverka klimatförändringen. EU 
har i olika direktiv också förbundit sig att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen 
och ägna uppmärksamhet åt problematiken med tredje världen. Detta måste också konsekvent 
genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.

1. Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut eller tillhandahåller timmer och 
trävaror på marknaden.

2. I denna förordning fastställs följande 
principer:
a) Förebyggande åtgärder ska vidtas.
b) De åtgärder som det stadgas om i 
denna förordning ska bidra till en hållbar 
utveckling.
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c) Timmer ska avverkas lagligt.
d) Samtliga aktörer i leveranskedjan har 
ett gemensamt ansvar för att undanröja 
risken för att en given produkt tillverkats 
av olagligen avverkat timmer, i enlighet 
med artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 96
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.

Genom denna förordning fastställs 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
köper timmer och trävaror på marknaden.

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 97
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) timmer och trävaror: timmer och a) timmer och trävaror: timmer och 
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trävaror som anges i bilagan, med 
undantag för timmer och trävaror som 
omfattas av obligatoriska hållbarhetskrav 
enligt direktiv (EG) nr XX/XX,

trävaror som anges i bilagan,

Or. nl

Motivering

Det är orätt att utesluta produkter för att de inte behöver uppfylla kraven på laglighet och 
hållbarhet och det motverkar syftet med detta direktiv.

Ändringsförslag 98
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan, med 
undantag för timmer och trävaror som 
omfattas av obligatoriska hållbarhetskrav 
enligt direktiv (EG) nr XX/XX,

a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan,

Or. fr

Motivering

Allt timmer och alla trävaror, oavsett slutgiltigt användningsändamål, bör omfattas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 99
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan, med 

a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan,
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undantag för timmer och trävaror som 
omfattas av obligatoriska hållbarhetskrav 
enligt direktiv (EG) nr XX/XX,

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas något undantag för produkter som omfattas av annan reglering, eftersom 
det skulle skapa kryphål och osäkerhet bland verksamhetsutövarna.

Ändringsförslag 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan, med undantag 
för timmer och trävaror som omfattas av 
obligatoriska hållbarhetskrav enligt 
direktiv (EG) nr XX/XX,

a) timmer och trävaror: timmer och 
trävaror som anges i bilagan, utan 
undantag,

Or. en

Motivering

Denna förordning bör gälla för alla produkter som kan tänkas innehålla timmer av olagligt 
ursprung.

Ändringsförslag 101
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utsläppande på marknaden: varje 
förstaleverans av timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden för distribution 

b) inköp: varje förstainköp av timmer och 
trävaror som syftar till försäljning, 
bearbetning eller användning på 
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eller användning i samband med 
kommersiell verksamhet, oavsett om det är 
mot betalning eller gratis,

gemenskapsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, oavsett om det är 
mot betalning eller gratis,

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Detta skulle medföra att det antal verksamhetsutövare som måste införa ett 
system för tillbörlig aktsamhet minskade från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare.

Ändringsförslag 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utsläppande på marknaden: varje 
förstaleverans av timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden för distribution 
eller användning i samband med 
kommersiell verksamhet, oavsett om det är 
mot betalning eller gratis,

b) utsläppande på marknaden: varje 
förstaleverans av timmer och trävaror på 
gemenskapsmarknaden för distribution 
eller användning i samband med 
kommersiell verksamhet, oavsett om det är 
mot betalning eller gratis, efterföljande 
bearbetning eller distribution av trä utgör 
inte ett ”utsläppande på marknaden”,

Or. en

Motivering

När timret eller trävarorna väl har släppts ut på marknaden med tillräckliga garantier för att 
risken för olaglig avverkning har minimerats finns det ingen anledning att begära ytterligare 
garantier i senare led.

Ändringsförslag 103
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
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Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) verksamhetsutövare: varje fysisk eller 
juridisk person som släpper ut timmer eller 
trävaror på marknaden,

c) verksamhetsutövare: varje fysisk eller 
juridisk person som köper timmer eller 
trävaror på marknaden,

Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Detta skulle medföra att det antal verksamhetsutövare som måste införa ett 
system för tillbörlig aktsamhet minskade från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare.

Ändringsförslag 104
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) från laglig avverkning: avverkat i 
enlighet med den lagstiftning som är 
tillämplig i avverkningslandet,

d) från laglig avverkning: avverkat i 
enlighet med den lagstiftning som är 
tillämplig i avverkningslandet, såvida 
landet i sin lagstiftning om skogsbruk och 
handel med timmer och trävaror också 
reglerar skogens bevarande och 
förvaltning på ett hållbart sätt, samt slår 
vakt om och garanterar rättigheterna för 
ursprungsbefolkningar och lokalsamfund 
som är beroende av skogen för att 
överleva,

Or. nl

Motivering

Att skogsbrukslagstiftningen är bristfällig i ett timmerproducerande land får inte leda till att 
timmer och trävaror såsom ett resultat av ansvarslös avverkning kommer ut på marknaden i 
EU och/eller får inte ge dessa länder möjlighet till illojal konkurrens med sådana 
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timmerproducerande länder som följer alla normer för välbefinnande och miljö.

Ändringsförslag 105
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) risk: sannolikheten för att det i 
samband med timmer eller trävaror som 
importeras till eller exporteras från 
gemenskapens territorium inträffar en 
händelse som skulle hindra en korrekt 
tillämpning av denna förordning,

Or. en

Motivering

Förslaget innehåller ingen definition av en risk som skulle kräva en riskbedömning. Utan en 
tydlig riskdefinition blir det svårt att genomföra denna förordning på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) hög risk: en situation där det behövs 
skyldigheter att visa tillbörlig aktsamhet 
på grund av följande högriskfaktorer:
1. trävaran,
2. timrets ursprung: hög risk anses 
föreligga då enhetliga och tillförlitliga 
uppgifter talar för att ursprungslandets 
skogsförvaltning är så bristfällig att det 
går att exportera olagligt avverkat timmer 
från landet,
3. komplexiteten hos leveranskedjan för 
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en produkt: högre risk för olagligt 
innehåll i en produkt anses föreligga om 
leveranskedjan är mer komplex,

Or. en

Motivering

Det bör göras åtskillnad mellan hög risk och låg risk i förordningen, så att ingen onödig 
börda läggs på verksamhetsutövare som använder trä för vilket sannolikheten för olaglig 
avverkning är låg. Definitionen av hög risk torde hjälpa verksamhetsutövarna och 
myndigheterna att identifiera vissa länder eller leverantörer som medför en särskilt hög risk 
för leveranser av olagligen avverkat timmer.

Ändringsförslag 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) riskhantering: en uppsättning åtgärder 
och förfaranden som utförs av 
verksamhetsutövare för att minimera 
risken för att timmer och trävaror från 
olaglig avverkning ska släppas ut på 
marknaden,

e) riskhantering: systematisk 
riskidentifiering och vidtagande av alla 
åtgärder som krävs för att begränsa 
riskexponeringen; detta inbegriper t.ex. 
insamling av uppgifter och information, 
riskanalys och riskbedömning, 
föreskrifter om och vidtagande av 
åtgärder samt regelbunden övervakning 
och översyn av processen och dess 
resultat, baserat på internationella eller 
nationella källor eller strategier, 
gemenskapskällor eller 
gemenskapsstrategier,

Or. en

Motivering

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att 
förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske innehåller en 
tydligare riskhanteringsram. Verksamhetsutövarna får riktlinjer i fråga om de åtgärder som 
kan vidtas för att minimera risken för att släppa ut eller tillhandahålla olagligt timmer i 
leveranskedjan.
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Ändringsförslag 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) riskhantering: en uppsättning åtgärder
och förfaranden som utförs av 
verksamhetsutövare för att minimera 
risken för att timmer och trävaror från 
olaglig avverkning ska släppas ut på 
marknaden,

e) riskhantering: systematisk 
riskidentifiering och vidtagande av alla 
åtgärder som krävs för att begränsa 
riskexponeringen; detta inbegriper t.ex. 
insamling av uppgifter och information, 
riskanalys och riskbedömning, 
föreskrifter om och vidtagande av 
åtgärder samt regelbunden övervakning 
och översyn av processen och dess 
resultat, baserat på internationella eller 
nationella källor eller strategier, 
gemenskapskällor eller 
gemenskapsstrategier,

Or. en

Motivering

Den definition av riskhantering som ges i förslaget till förordning innehåller inga uppgifter 
om de åtgärder som en verksamhetsutövare kan vidta för att minimera risken för olagligt 
timmer i leveranskedjan. För att verksamhetsutövarna ska ha något att hålla sig till i sin 
verksamhet och för att den administrativa börda som det innebär för dem att ta fram 
riskhanteringsåtgärder behövs det dock tydliga riktlinjer. Denna ordalydelse är hämtad från 
definitionen av riskhantering i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om olagligt fiske.

Ändringsförslag 109
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) riskhantering: en uppsättning åtgärder 
och förfaranden som utförs av 
verksamhetsutövare för att minimera

e) riskhantering: en uppsättning åtgärder 
och förfaranden som utförs av 
verksamhetsutövare för att utesluta risken 
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risken för att timmer och trävaror från 
olaglig avverkning ska släppas ut på 
marknaden,

för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning ska släppas ut på marknaden,

Or. nl

Motivering

Syftet med detta direktiv är inte bara att minimera risken för att timmer från olaglig eller 
ansvarslös avverkning kommer ut på marknaden, utan att helt och hållet utesluta denna risk. 
Begreppet ”minimera” är alltför tänjbart och oklart och kan tolkas på olika sätt.

Ändringsförslag 110
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) tillämplig lagstiftning: den lagstiftning i 
avverkningslandet som reglerar skogens 
bevarande och förvaltning samt 
avverkning, liksom den lagstiftning om 
handel med timmer eller trävaror som rör 
skogens bevarande och förvaltning samt 
avverkning,

f) tillämplig lagstiftning: den nationella, 
regionala eller internationella lagstiftning 
som reglerar skogens bevarande och 
förvaltning samt avverkning och hänför 
sig till bevarande av biologisk mångfald, 
hållbar förvaltning av skogen, rätten till 
resursutnyttjande samt minimering av 
negativa effekter för miljön. Av relevans i 
detta sammanhang är också bestämmelser 
om handel, skogsägarförhållanden, 
skyddet av samt rättigheterna för 
ursprungsbefolkningen och/eller
lokalsamfund som är beroende av skogen 
för att överleva, arbetstagarnas och 
samhällenas välfärd, skatter, import- och 
exportavgifter, royalties och avgifter i 
anslutning till avverkning, virkesdrivning 
och virkestransport och saluföring,

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 
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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.

Ändringsförslag 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) tillämplig lagstiftning: den lagstiftning i 
avverkningslandet som reglerar skogens 
bevarande och förvaltning samt 
avverkning, liksom den lagstiftning om 
handel med timmer eller trävaror som rör 
skogens bevarande och förvaltning samt 
avverkning,

f) tillämplig lagstiftning: den lagstiftning i 
avverkningslandet som reglerar skogens 
skydd och förvaltning samt avverkning, 
liksom den lagstiftning om handel med 
timmer eller trävaror som rör skogens 
skydd och förvaltning samt avverkning,

Or. fr

Motivering

Tyngdpunkten bör vila vid skyddet av skogen och förvaltningen av den, snarare än vid 
bevarandet av den, eftersom man i det sistnämnda fallet gör alltför stort nummer av skogens 
funktion som reservoar för biologisk mångfald. Termen skydd passar bättre ihop med vad 
kommissionen utfäst sig vid ministerkonferenserna om skogsskydd i Europa.

Ändringsförslag 112
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 

h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 
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system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

En övervakningsorganisation måste 
förfoga över nödvändig sakkunskap och 
vara oberoende.
En övervakningsorganisations förvaltning 
samt dess verksamheter ute på fältet 
måste kunna bli föremål för tillsyn.

Or. nl

Motivering

Insyn.

Ändringsförslag 113
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 
system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som förfogar över
lämplig expertis, är påvisat rättsligt och 
ekonomiskt oberoende av de 
verksamhetsutövare som det/den 
certifierar, och har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 
system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

Or. en

Motivering

Övervakningsorganen måste vara trovärdiga och oberoende för att systemen för tillbörlig 
aktsamhet ska kunna tillämpas korrekt.
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Ändringsförslag 114
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 
system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet och 
förfogar över lämplig expertis att övervaka 
och säkerställa tillämpningen av system för 
tillbörlig aktsamhet av verksamhetsutövare 
certifierade som användare av sådana 
system.

Or. en

Motivering

Övervakningsorganet måste visa att det har tillräckligt hög expertnivå.

Ändringsförslag 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet att 
övervaka och säkerställa tillämpningen av 
system för tillbörlig aktsamhet av 
verksamhetsutövare certifierade som 
användare av sådana system.

h) övervakningsorganisation: ett 
rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad 
sammanslutning som har rättskapacitet och 
tillräcklig sakkunskap för att övervaka och 
säkerställa tillämpningen av system för 
tillbörlig aktsamhet av verksamhetsutövare 
certifierade som användare av sådana 
system.

Or. fr

Motivering

Verksamhetsutövarna har en viss erfarenhet och kunskap. De bör ges rätt att ställa system för 
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tillbörlig aktsamhet till sina medlemmars förfogande.

Ändringsförslag 116
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) hållbar förvaltning av skogen:
behandling och utnyttjande av skogar och 
skogbevuxen mark på ett sätt och med en 
intensitet som gör att de bevarar sin 
biologiska mångfald, avkastning, förmåga 
till återväxt, livskraft och kapacitet att nu 
och i framtiden fullgöra viktiga 
ekologiska, ekonomiska och sociala 
uppgifter på lokal, nationell och global 
nivå, utan att skada andra ekosystem,

Or. de

Motivering

En definition enligt resolutionen H1 från MCPFE-processen. Denna definition är godtagen 
på bredaste bas och allmänt erkänd.

Ändringsförslag 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Framtagande av hållbarhetskriterier

Europaparlamentet och rådet, eller rådet, 
i tillämpliga fall, ska anta en 
gemenskapsstandard för allt timmer och 
alla trävaror som kommer från 
naturskogar i syfte att uppnå högsta 
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möjliga hållbarhetskrav.
Sådana åtgärder ska antas på grundval av 
förslag som kommissionen ska lägga fram 
inom tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande, i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i fördraget.

Or. en

Motivering

Förutom att säkerställa att det timmer och de trävaror som släpps ut och tillhandahålls på 
EU-marknaden har avverkats på lagligt sätt bör lagstiftningen på längre sikt även trygga 
deras hållbarhet. Lagligheten bör enbart ses som ett första steg i rätt riktning. 
EU:s skogspolitik måste vara förenlig med och ge förebyggande stöd till överordnade mål för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 118
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att minimera risken för att 
släppa ut timmer och trävaror från olaglig
avverkning på marknaden. I detta syfte 
ska de utnyttja en ram av förfaranden och 
åtgärder, nedan kallade systemet för 
tillbörlig aktsamhet.

1. Verksamhetsutövarna ska säkerställa att 
det timmer och de trävaror som de släpper 
ut eller tillhandahåller på marknaden 
kommer uteslutande från laglig 
avverkning.

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 
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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.

Ändringsförslag 119
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att minimera risken för att 
släppa ut timmer och trävaror från olaglig 
avverkning på marknaden. I detta syfte ska 
de utnyttja en ram av förfaranden och 
åtgärder, nedan kallade systemet för 
tillbörlig aktsamhet.

1. Verksamhetsutövarna ska genom
tillbörlig aktsamhet garantera att varken
timmer eller trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden. I detta 
syfte ska de utnyttja en ram av förfaranden 
och åtgärder, nedan kallade systemet för 
tillbörlig aktsamhet.

Or. nl

Motivering

Syftet med detta direktiv är inte bara att minimera risken för att timmer från olaglig eller 
ansvarslös avverkning kommer ut på den europeiska marknaden, utan att helt och hållet 
utesluta denna risk. Begreppet ”minimera” är alltför tänjbart och oklart och kan tolkas på 
olika sätt. Marknadens aktörer måste kunna garantera och ge vid handen att deras egna 
produkter är av lagligt och ansvarsmedvetet ursprung.

Ändringsförslag 120
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att minimera risken för att 
släppa ut timmer och trävaror från olaglig 
avverkning på marknaden. I detta syfte ska 
de utnyttja en ram av förfaranden och 
åtgärder, nedan kallade systemet för 
tillbörlig aktsamhet.

1. Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig 
aktsamhet för att minimera risken för att 
köpa timmer och trävaror från olaglig 
avverkning på marknaden. I detta syfte ska 
de utnyttja en ram av förfaranden och 
åtgärder, nedan kallade systemet för 
tillbörlig aktsamhet.
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Or. en

Motivering

För att förordningen ska bli mer effektiv och kostnadseffektiv föreslås det att skyldigheten att 
visa tillbörlig aktsamhet åläggs den verksamhetsutövare som köper timret och trävarorna 
första gången. Om man ändrade denna definition skulle det antal verksamhetsutövare som 
måste införa ett system för tillbörlig aktsamhet minska från cirka 16 miljoner skogsägare till 
uppskattningsvis 50 000 köpare. Köparna är verksamma på marknaden på regelbunden basis 
och en majoritet av dem har redan system som skulle kunna fungera som system för tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 121
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövarna ska inrätta ett 
system för tillbörlig aktsamhet som 
omfattar de aspekter som avses i artikel 4.1 
eller ett sådant system som utarbetats av en 
erkänd övervakningsorganisation enligt 
artikel 5.1.

2. Verksamhetsutövare som släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden ska 
inrätta ett system för tillbörlig aktsamhet 
som omfattar de aspekter som avses i 
artikel 4.1 eller ett sådant system som 
utarbetats av en erkänd 
övervakningsorganisation enligt artikel 5.1.

Befintlig övervakning som grundar sig på 
nationell lagstiftning och eventuella 
frivilliga övervakningsmekanismer som 
träimportföretag inrättat får användas 
som grund för systemet för tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Verksamhetsutövare som 
tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden ska genom hela 
leveranskedjan
i) tillhandahålla information om träslag, 
avverkningsland och, om möjligt, 
ursprungsskog,
ii) identifiera den verksamhetsutövare 
som levererat timret och trävarorna samt 
den verksamhetsutövare till vilken timret 
och trävarorna levererats.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 22 i förslaget till betänkande, i syfte att minska den administrativa 
bördan för verksamhetsutövare som tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden.

Ändringsförslag 123
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamhetsutövare som 
tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden ska genom hela 
leveranskedjan
a) kunna identifiera den 
verksamhetsutövare som levererat timret 
och trävarorna samt den 
verksamhetsutövare till vilken timret och 
trävarorna levererats,
b) på begäran informera den 
verksamhetsutövare till vilken timmer och 
trävaror levereras om 
avverkningslandet/-länderna, 
avverkningsskogen och de träslag som 
timret och trävarorna består av.
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Or. en

Motivering

På detta sätt skulle det införas en fungerande spårbarhet genom leveranskedjan, vilket skulle 
hjälpa företagen att säkerställa att avverkningen är laglig.

Ändringsförslag 124
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamhetsutövare som 
tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden ska genom hela 
leveranskedjan
i) märka timret och trävarorna med 
uppgifter om träslag, ursprungsland och 
ursprungsskog samt, om möjligt, 
ursprungskoncession,
ii) kunna identifiera den 
verksamhetsutövare som levererat timret 
och trävarorna samt den 
verksamhetsutövare till vilken timret och 
trävarorna levererats.

Or. en

Motivering

Alla verksamhetsutövare i leveranskedjan bör omfattas av det övergripande förbudet mot att 
tillhandahålla timmer eller trävaror med olagligt ursprung på marknaden och måste ägna 
tillbörlig aktsamhet åt detta. För att spårbarheten ska bli bättre måste alla operatörer ge 
grundläggande upplysningar om sina produkter, deras ursprung och vem de levereras till.
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Ändringsförslag 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Verksamhetsutövare som 
tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden ska genom hela 
leveranskedjan kunna
i) identifiera den verksamhetsutövare som 
levererat timret och trävarorna samt den 
verksamhetsutövare till vilken timret och 
trävarorna levererats,
ii) tillhandahålla information om timrets 
och trävarornas ursprungsland och 
ursprungsområde,
iii) vid behov kontrollera att den 
verksamhetsutövare som först släppt ut 
timret och trävarorna på marknaden 
fullgjort de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt för de verksamhetsutövare som tillhandahåller timmer och trävaror på 
marknaden att upprätthålla informationen i leveranskedjan och, vid behov, kunna kontrollera 
att denna information, som tillhandahållits av den verksamhetsutövare som först släppte ut 
timret på marknaden, erhållits på ett korrekt sätt och omfattas av tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 126
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) med hjälp av ett system för spårbarhet 
garantera att endast lagligt avverkat 
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timmer och trävaror från laglig 
avverkning släpps ut på marknaden,

Or. en

Motivering

Ett enkelt spårbarhetssystem bör inrättas genom hela leveranskedjan i syfte att trygga 
lagligheten.

Ändringsförslag 127
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – inledningen och led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ge tillgång till följande uppgifter om 
timmer och trävaror som släpps ut på 
marknaden av verksamhetsutövaren:

a) ge tillgång till följande uppgifter om 
timmer och trävaror som köps på 
marknaden av verksamhetsutövaren:

(i) Beskrivning. i) Beskrivning, träslag.

Or. en

Motivering

1a) Om skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet ålades köparen skulle förordningen bli mer 
effektiv.
1ai) För att höja informationsnivån bör det ges uppgift även om de träslag som produkten 
innehåller.

2) Det har redan utarbetats kriterier för bedömning av risken för olaglig avverkning, varför 
man bör hänvisa till dessa kriterier i förordningen.

3) I förordningen måste man identifiera befintliga system som anses motsvara systemet för 
tillbörlig aktsamhet. Alla system som anges i förordningen skulle trygga lagligheten. Därför 
finns det inget behov av att inrätta nya system för tillbörlig aktsamhet.
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Ändringsförslag 128
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Volym och/eller vikt. utgår

Or. fr

Motivering

Krav på att de planerade systemen för tillbörlig aktsamhet ska innefatta uppgifter om ”volym 
och/eller vikt” medför risk för att de nuvarande systemen för certifiering av skogsförvaltning 
blir alltför tungrodda. Genom att övervakningsförfarandena tas med i de systemen får vi 
möjlighet att fortgående få reda på volymen eller vikten för produkter som kommer från de 
avverkningsområden som skogsägarna fått certifierade.

Ändringsförslag 129
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Volym och/eller vikt. utgår

Or. fr

Motivering

Information om volym och/eller vikt skapar onödig byråkrati, till förfång för de nuvarande 
systemen för certifiering av skogsförvaltning. Tack vare systemen kan vi redan spåra 
avverkningsområdena och i det sammanhanget finns det redan uppgifter om vikt eller 
volymer.
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Ändringsförslag 130
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) innefatta ett riskhanteringsförfarande, 
och

b) innefatta ett riskhanteringsförfarande i 
enlighet med artikel 5a,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhetsutövarna ska betrakta 
utsläppande och tillhandahållande på 
marknaden av timmer och trävaror från 
konfliktdrabbade områden som 
högriskverksamhet enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det finns större risk för att timmer och trävaror från konfliktdrabbade områden härrör från 
olaglig avverkning.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ska vara förbjudet att på 
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marknaden släppa ut och tillhandahålla 
timmer och trävaror som avverkats i strid 
mot rätten till markanvändning och 
ursprungsbefolkningars rätt till 
resursutnyttjande. I fall då det pågår 
rättsliga förfaranden ska 
verksamhetsutövarna upphöra med 
virkesuttaget timmer och trävaror från 
dessa områden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skydda ursprungsbefolkningarna i länder där det står 
klart att det förekommit överträdelser av rätten till markanvändning eller rätten att nyttja 
skogen.

Ändringsförslag 133
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. De kriterier som verksamhetsutövaren 
ska tillämpa för att bedöma om det finns 
en risk för att timmer och trävaror från 
olaglig avverkning släpps ut på marknaden 
anges i bilaga XX.

Or. en

Motivering

1a) Om skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet ålades köparen skulle förordningen bli mer 
effektiv.
1ai) För att höja informationsnivån bör det ges uppgift även om de träslag som produkten 
innehåller.

2) Det har redan utarbetats kriterier för bedömning av risken för olaglig avverkning, varför 
man bör hänvisa till dessa kriterier i förordningen.
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3) I förordningen måste man identifiera befintliga system som anses motsvara systemet för 
tillbörlig aktsamhet. Alla system som anges i förordningen skulle trygga lagligheten. Därför 
finns det inget behov av att inrätta nya system för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 134
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. De kriterier som verksamhetsutövaren 
ska tillämpa för att bedöma om det finns 
en risk för att timmer och trävaror från 
olaglig avverkning släpps ut på marknaden 
anges i bilaga XX.

Or. en

Motivering

xxx

Ändringsförslag 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. De kriterier som en verksamhetsutövare 
ska tillämpa för att bedöma risken för att 
timmer eller trävaror från olaglig 
avverkning släppts ut på marknaden finns 
definierade i bilaga XX.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
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kontroll som avses i artikel 11.2.

Or. fr

Motivering

Skogsbranschen har redan tagit fram och börjat använda olika mekanismer och kriterier för 
riskanalys och de bör användas i det här sammanhanget.

Ändringsförslag 136
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden. 
Kommissionen ska härvidlag fästa 
särskild uppmärksamhet vid små och 
medelstora företags särskilda ställning 
och kapacitet och ska, så långt det är 
möjligt, erbjuda dessa företag anpassade 
och förenklade alternativ till 
rapporterings- och kontrollsystem så att 
dessa inte riskerar bli alltför betungande.

Or. sv

Motivering

Små och medelstora företags begränsade resurser och möjligheter att ingå i omfattande och 
inte sällan omständliga övervakningsapparater måste tas i beaktande när kommissionen 
utarbetar och antar åtgärder för genomförandet av ett system för tillbörlig aktsamhet. Så 
långt det är möjligt utan att riskera att förordningens mål och syfte undermineras ska därför 
kommissionen ta särskild hänsyn till dessa företags särställning och i linje därmed också 
erbjuda förenklade, men väl likvärdiga, alternativ.
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Ändringsförslag 137
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden.

2. Kommissionen ska anta åtgärder för 
genomförandet av denna artikel. 
Kommissionen ska, framför allt, fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att timmer och trävaror från olaglig 
avverkning släpps ut på marknaden och 
tillgängliggöra ett register över 
högriskkällor för timmer och trävaror.

Or. en

Ändringsförslag 138
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också fastställa 
kriterier för att bedöma om det finns en 
risk för att det på marknaden släpps ut 
timmer och trävaror från sådan 
avverkning eller produktion där det inte 
alls eller endast i otillräcklig grad tagits 
hänsyn till miljöskyddet, bevarandet av 
den biologiska mångfalden och 
ekosystemet, skyddet av lokalsamfunds 
livsmiljöer, skyddet av befolkningsgrupper
som är beroende av skogen för att 
överleva samt skyddet av och 
rättigheterna för ursprungsbefolkningen.

Or. nl
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Motivering

EU har i olika direktiv förbundit sig, inte bara att skydda urskogar, skogsområden, den 
biologiska mångfalden, ekosystemet, miljön och rättvis handel och att motverka 
klimatförändringen, utan också att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen. 
Detta måste också konsekvent genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda parter ska rådfrågas innan 
ytterligare genomförandeåtgärder vidtas.

Or. en

Motivering

Denna punkt läggs till i syfte att se till att berörda parter rådfrågas i alla beslutsprocesser.

Ändringsförslag 140
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De enskilda medlemsstaterna får inte 
hindras att, med avseende på 
avverkningen av och ursprunget till 
timmer och trävaror som tillåts saluföras, 
ställa högre krav än denna förordning i 
fråga om hållbarheten, miljöskyddet, 
bevarandet av den biologiska mångfalden 
och ekosystemet, skyddet av 
lokalsamfunds livsmiljöer, skyddet av 
befolkningsgrupper som är beroende av 
skogen för att överleva samt skyddet av 
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och rättigheterna för 
ursprungsbefolkningen samt de 
mänskliga rättigheterna.

Or. nl

Motivering

EU har i olika direktiv förbundit sig, inte bara att skydda urskogar, skogsområden, den 
biologiska mångfalden, ekosystemet, miljön och rättvis handel och att motverka 
klimatförändringen, utan också att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, kulturarvet, 
hållbar regional utveckling och hållbar landsbygdsutveckling och att bekämpa fattigdomen. 
Detta måste också konsekvent genomföras i och framgå av gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 141
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande system ska anses uppfylla 
kraven i artikel 4.1 i praktiken:
– avverkningstillstånd eller liknande 
system som godkänts av myndigheterna,
– godkända skogsförvaltningsplaner,
– certifikat från erkända 
certifieringssystem,
– licenser som intygar lagenlighet och 
som upprättats inom ramen för ett 
frivilligt partnerskapsavtal, i enlighet med 
förordning (EG) nr 2173/2005,
– certifikat som överensstämmer med 
miljöstyrningssystem (ISO, EMAS och 
motsvarande),
– CITES-tillstånd,
– verifierade eller certifierade 
spårbarhetssystem.
I fall då timmer eller trävaror har sitt 
ursprung i högriskområden enligt 
definitionen i artikel 4.2 ska de system 
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som anges i denna punkt inte anses vara 
tillräckliga, och tillbörlig aktsamhet enligt 
artikel 4.1 måste visas.

Or. en

Motivering

1a) Om skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet ålades köparen skulle förordningen bli mer 
effektiv.
1ai) För att höja informationsnivån bör det ges uppgift även om de träslag som produkten 
innehåller.

2) Det har redan utarbetats kriterier för bedömning av risken för olaglig avverkning, varför 
man bör hänvisa till dessa kriterier i förordningen.

3) I förordningen måste man identifiera befintliga system som anses motsvara systemet för 
tillbörlig aktsamhet. Alla system som anges i förordningen skulle trygga lagligheten. Därför 
finns det inget behov av att inrätta nya system för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande system ska anses uppfylla 
villkoren för tillbörlig aktsamhet enligt 
punkt 1 och behöver därför inte någon 
ytterligare tillbörlig aktsamhet:
a) Certifikat som utfärdats inom ramen 
för erkända skogscertifieringssystem.
b) Flegtlicenser som utfärdats inom 
ramen för frivilliga partnerskapsavtal av 
det slag som avses i rådets förordning 
(EG) nr 2173/2005 av den 
20 december 2005 om upprättande av ett 
system med Flegtlicenser för import av 
timmer till Europeiska gemenskapen1.
c) Avverkningstillstånd eller motsvarande 
som utfärdats av behöriga nationella eller 
regionala myndigheter.
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d) Skogsvårdsplaner som godkänts av 
behöriga nationella eller regionala 
myndigheter.
e) Certifikat som utfärdats enligt normer 
för miljöstyrning (ISO, EMAS och 
motsvarande).
f) CITES-tillstånd.
g) Kontrollerade eller certifierade 
spårbarhetssystem.
Ifall timret eller trävarorna kommer från 
högriskområden enligt definitionen i 
punkt 2 räcker det inte med systemen i 
denna punkt och ett fullständigt system 
för tillbörlig aktsamhet, av det slag som 
definierats i punkt 1, måste tillämpas.
__________
1 EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.

Or. fr

Motivering

Skogsbranschen har redan infört en bred uppsättning åtgärder som med framgång bidrar till 
att minska importen av och handeln med timmer och trävaror från olaglig avverkning. System 
av det här slaget bör erkännas och anses vara exempel på tillbörlig aktsamhet i praktiken.

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

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Märkning

Medlemsstaterna ska se till att allt timmer 
och alla trävaror som släpps ut och 
tillhandahålls på marknaden märks i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 3 
inom två år efter det att denna förordning 
trätt i kraft.
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Or. en

Motivering

Såväl verksamhetsutövare längre ned i leveranskedjan som allmänheten måste ha rätt att veta 
huruvida träet har avverkats på lagligt sätt eller ej.

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

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Framtagande av hållbarhetskriterier

Inom ett år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft ska kommissionen lägga 
fram ett lagstiftningsförslag till 
Europaparlamentet och rådet om en 
gemenskapsstandard för allt timmer och 
alla trävaror som kommer från 
naturskogar, med målet att uppnå högsta 
möjliga hållbarhetskrav.

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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Ändringsförslag 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
erkänna övervakningsorganisationer som 
ansöker om ett sådant erkännande, om 
övervakningsorganisationen uppfyller 
följande krav:

1. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som anges i punkt 3b erkänna 
övervakningsorganisationer som ansöker 
om ett sådant erkännande, om 
övervakningsorganisationen uppfyller 
följande krav:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 146
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
erkänna övervakningsorganisationer som 
ansöker om ett sådant erkännande, om 
övervakningsorganisationen uppfyller 
följande krav:

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
11.2a, som övervakningsorganisation
erkänna en privat eller offentlig enhet som 
har inrättat ett system för tillbörlig 
aktsamhet som omfattar de aspekter som 
fastställs i artikel 4.1.
1a. En offentlig enhet som ansöker om 
erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla 
följande krav: 

(a) Den är en juridisk person. a) Den är en juridisk person.
aa) Den lyder under offentlig rätt.

(b) Den har inrättat ett system för tillbörlig b) Den har etablerats för att utföra 
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aktsamhet som omfattar de aspekter som 
fastställs i artikel 4.1.

särskilda uppgifter inom skogssektorn 
men inte i syfte att administrera eller 
verkställa nationella föreskrifter för 
avverkning.

ba) Den finansieras till största del av 
staten, regionala eller lokala myndigheter 
eller andra organ som lyder under 
offentlig rätt.

(c) Den ålägger de verksamhetsutövare den 
certifierar att använda dess system för 
tillbörlig aktsamhet.

c) Den ålägger de verksamhetsutövare den 
certifierar att använda dess system för 
tillbörlig aktsamhet.

(d) Den har infört en 
övervakningsmekanism som säkerställer att 
systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt 
används av de verksamhetsutövare som 
den har certifierat som användare av dess 
system för tillbörlig aktsamhet.

d) Den har infört en 
övervakningsmekanism som säkerställer att 
systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt 
används av de verksamhetsutövare som 
den har certifierat som användare av dess 
system för tillbörlig aktsamhet.

(e) Den vidtar lämpliga disciplinära 
åtgärder mot varje certifierad 
verksamhetsutövare som brister i 
genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet.

e) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder 
mot varje certifierad verksamhetsutövare 
som brister i genomförandet av dess
system för tillbörlig aktsamhet. 
Disciplinära åtgärder kan bland annat 
vara att rapportera ärendet till den 
nationella behöriga myndigheten.
ea) Den har ingen intressekonflikt med de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Tillsammans med nya ändringsförslag X (om införande av artikel 5.1b [ny]) ersätter detta 
ändringsförslag 28 i förslaget till betänkande. Syftet är att förtydliga att offentliga enheter 
kan kvalificeras som övervakningsorganisationer och att fastställa lämpliga 
beviljandekriterier för offentliga respektive privata enheter.

Ändringsförslag 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska 
erkänna övervakningsorganisationer som 
ansöker om ett sådant erkännande, om 
övervakningsorganisationen uppfyller 
följande krav:

1. Kommissionen ska, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet i artikel 11.2a,
erkänna övervakningsorganisationer som 
ansöker om ett sådant erkännande, om 
övervakningsorganisationen uppfyller 
följande krav:

Or. en

Motivering

Ackreditering av övervakningsorganisationer på EU-nivå gör att man kan undvika olika 
standarder och en snedvridning av marknaden. För att övervakningsorganisationerna ska 
vara trovärdiga behövs tydliga kriterier för ackreditering och minimikrav på dessa 
organisationers verksamhet.

Ändringsförslag 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den förfogar över lämplig 
sakkunskap.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den förfogar över lämplig 
sakkunskap.

Or. en

Motivering

Ackreditering av övervakningsorganisationer på EU-nivå gör att man kan undvika olika 
standarder och en snedvridning av marknaden. För att övervakningsorganisationerna ska 
vara trovärdiga behövs tydliga kriterier för ackreditering och minimikrav på dessa 
organisationers verksamhet.

Ändringsförslag 150
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den förfogar över lämplig 
sakkunskap.

Or. en

Motivering

Övervakningsorganisationen måste visa att den har lämplig sakkunskap för att övervaka ett 
system för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 151
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den förfogar över lämplig 
sakkunskap.
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Or. en

Ändringsförslag 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Den är ekonomiskt oberoende av den 
verksamhetsutövare den certifierar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Den är rättsligt och ekonomiskt 
oberoende av den verksamhetsutövare den 
certifierar.

Or. en

Motivering

Ackreditering av övervakningsorganisationer på EU-nivå gör att man kan undvika olika 
standarder och en snedvridning av marknaden. För att övervakningsorganisationerna ska 
vara trovärdiga behövs tydliga kriterier för ackreditering och minimikrav på dessa 
organisationers verksamhet.
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Ändringsförslag 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den vidtar lämpliga disciplinära 
åtgärder mot varje certifierad 
verksamhetsutövare som brister i 
genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet.

e) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder 
mot varje certifierad verksamhetsutövare 
som brister i genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet. Dessa åtgärder ska 
som huvudsaklig påföljd omfatta 
anmälning av ärendet för de berörda 
nationella tillsynsmyndigheterna och för 
den kommitté som avses i artikel 11.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den vidtar lämpliga disciplinära 
åtgärder mot varje certifierad 
verksamhetsutövare som brister i 
genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet.

e) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder 
mot varje certifierad verksamhetsutövare 
som brister i genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet. Disciplinära åtgärder 
ska bland annat vara att anmäla ärendet 
för den nationella behöriga myndigheten.

Or. en
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Motivering

Ackreditering av övervakningsorganisationer på EU-nivå gör att man kan undvika olika 
standarder och en snedvridning av marknaden. För att övervakningsorganisationerna ska 
vara trovärdiga behövs tydliga kriterier för ackreditering och minimikrav på dessa 
organisationers verksamhet.

Ändringsförslag 156
Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den vidtar lämpliga disciplinära 
åtgärder mot varje certifierad 
verksamhetsutövare som brister i 
genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet.

e) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder 
mot varje certifierad verksamhetsutövare 
som brister i genomförandet av 
övervakningsorganisationens system för 
tillbörlig aktsamhet. Detta omfattar även 
indragning av certifikatet och 
utestängning från marknaden.

Or. nl

Ändringsförslag 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Den har föreskrifter om följande:
i) Dess medlemmar eller de 
verksamhetsutövare som certifierats av 
övervakningsorganisationen ska vara 
skyldiga att använda dess system för 
tillbörlig aktsamhet.
ii) Övervakningsorganisationen övervakas 
av sina medlemmar eller de 
verksamhetsutövare som använder dess 
system.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Den har föreskrifter om följande:
i) Dess medlemmar eller de 
verksamhetsutövare som certifierats av 
övervakningsorganisationen ska vara 
skyldiga att använda dess system för 
tillbörlig aktsamhet.
ii) Övervakningsorganisationen övervakas 
av sina medlemmar eller de 
verksamhetsutövare som använder dess 
system.

Or. en

Motivering

Ackreditering av övervakningsorganisationer på EU-nivå gör att man kan undvika olika 
standarder och en snedvridning av marknaden. För att övervakningsorganisationerna ska 
vara trovärdiga behövs tydliga kriterier för ackreditering och minimikrav på dessa 
organisationers verksamhet.
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Ändringsförslag 159
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En privat enhet som ansöker om 
erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla 
följande krav:
a) Den lyder under privaträtt.
b) Den är en juridisk person.
c) Den förfogar över lämplig sakkunskap.
d) Den är ekonomiskt oberoende av den 
verksamhetsutövare den certifierar.
e) De verksamhetsutövare den certifierar 
är enligt enhetens bolagsordning skyldiga 
att använda dess system för tillbörlig 
aktsamhet.
f) Den har infört en 
övervakningsmekanism som säkerställer 
att systemet för tillbörlig aktsamhet 
faktiskt används av de 
verksamhetsutövare som den har 
certifierat som användare av dess system 
för tillbörlig aktsamhet.
g) Den vidtar lämpliga disciplinära 
åtgärder mot varje certifierad 
verksamhetsutövare som brister i 
genomförandet av dess system för 
tillbörlig aktsamhet. Disciplinära åtgärder 
kan bland annat vara att anmäla ärendet 
för den nationella behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Tillsammans med nya ändringsförslag X (om ändring av artikel 5.1) ersätter detta 
ändringsförslag 28 i förslaget till betänkande. Syftet är att förtydliga att offentliga enheter 
kan kvalificeras som övervakningsorganisationer och att fastställa lämpliga 
beviljandekriterier för offentliga respektive privata enheter.
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Ändringsförslag 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Dokumentation för att styrka att den 
förfogar över lämplig sakkunskap.

Or. en

Ändringsförslag 161
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Dokumentation för att styrka att den 
förfogar över lämplig sakkunskap.

Or. en

Motivering

Övervakningsorganisationen måste visa att den har lämplig sakkunskap för att övervaka ett 
system för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Dokumentation för att styrka att den 
kan anta ett system som uppfyller de 
kriterier som fastställs i artiklarna 4 och 
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5.1.

Or. en

Ändringsförslag 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Dokumentation för att styrka att den 
kan anta ett system som uppfyller de 
kriterier som fastställs i artiklarna 4 och 
5.

Or. en

Ändringsförslag 164
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska besluta 
om en övervakningsorganisation ska 
erkännas inom tre månader från det att 
organisationen lämnat in sin ansökan.

3. Ett beslut om huruvida en 
övervakningsorganisation ska erkännas ska 
fattas inom tre månader från det att 
organisationen lämnat in sin ansökan.

Kommissionen ska överlämna beslutet om 
erkännande av en 
övervakningsorganisation till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har jurisdiktion över denna 
organisation, tillsammans med en kopia 
av ansökan, senast 15 dagar efter det att 
beslutet fattats.

Den ska regelbundet kontrollera om 
övervakningsorganisationen uppfyller de 
krav som fastställs i punkt 1.

Medlemsstatens behöriga myndigheter ska 
regelbundet eller om väl underbyggda 
farhågor yppats av tredje part kontrollera, 
också i form av granskningar på fältet,
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om övervakningsorganisationen uppfyller 
de krav som fastställs i punkt 1.

Om de behöriga myndigheterna efter 
dessa kontroller konstaterar att 
övervakningsorganisationen inte 
uppfyller kraven i punkt 1, ska de 
omgående underrätta kommissionen och 
överlämna eventuella relevanta bevis för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska besluta 
om en övervakningsorganisation ska 
erkännas inom tre månader från det att 
organisationen lämnat in sin ansökan.

3. I enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 11.2 ska kommissionen
besluta om det finns skäl att 
rekommendera att en 
övervakningsorganisation ska erkännas 
inom tre månader från det att den har 
underrättas av den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat som rekommenderar att 
organisationen ska erkännas.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja mellan behörigheten hos en (privat) övervakningsorganisation och en 
behörig myndighet som har ansvar för kontroller av både övervakningsorganisationer och 
systemet för tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 166
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska regelbundet kontrollera om 
övervakningsorganisationen uppfyller de 
krav som fastställs i punkt 1.

EU:s inspektörer och medlemsstatens 
behöriga myndigheter ska regelbundet 
eller om väl underbyggda farhågor yppats 
av tredje part kontrollera, också i form av 
granskningar på fältet, om 
övervakningsorganisationen uppfyller de 
krav som fastställs i punkt 1. Alla 
inspektionsrapporter ska göras 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

EU:s inspektörer ska bistå de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att garantera ett 
korrekt och harmoniserat genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En behörig myndighet ska dra in en 
övervakningsorgansations erkännande om 
det fastställts att kraven i punkt 1 inte 
längre uppfylls.

4. Kommissionen ska, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 11.2,
besluta om en övervakningsorganisations
erkännande ska dras in, om det fastställts 
att kraven i punkt 1 inte längre uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. De behöriga myndigheterna ska inom 
två månader underrätta kommissionen om 
varje beslut om att bevilja, vägra eller dra 
in ett erkännande till en 
övervakningsorganisation.

5. De behöriga myndigheterna ska inom 
två månader underrätta kommissionen om 
varje beslut om att rekommendera
beviljandet, vägran eller indragningen av
ett erkännande av en 
övervakningsorganisation.

Or. en

Ändringsförslag 169
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska inom 
två månader underrätta kommissionen om 
varje beslut om att bevilja, vägra eller dra 
in ett erkännande till en 
övervakningsorganisation.

5. De behöriga myndigheterna ska inom 
två månader underrätta kommissionen om 
varje beslut om att rekommendera
beviljandet, vägran eller indragningen av
ett erkännande av en 
övervakningsorganisation.

Or. en

Ändringsförslag 170
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Riskhanteringsförfarande

1. Medlemsstaterna ska se till att 
riskhanteringsförfaranden genomförs på 
ett oberoende, objektivt och öppet sätt.
2. För att hjälpa till att bedöma risken ska 
kommissionen, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 11.2,
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a) upprätta och förvalta en eller flera 
offentliga databaser med register som 
innehåller namnen på avverkningsföretag 
och verksamhetsutövare som har fällts för 
olaglig verksamhet, information om 
överträdelsen och det land och område 
där överträdelsen ägde rum,
b) sammanställa en förteckning över 
befintliga informationskällor som 
verksamhetsutövare kan använda för att 
göra en riskbedömning och
c) ta fram riktlinjer för användningen av 
riskhanteringsverktyg, tillhandahålla en 
förteckning över de vanligaste och mest 
frekventa regelbrotten och typerna av 
överträdelser.
3. Verksamhetsutövarna ska, utifrån 
riskbedömningen, vidta ytterligare 
åtgärder i situationer som innebär högre 
risk. Ytterligare åtgärder kan bland annat 
vara följande:
a) Att i förväg meddela 
tillsynsmyndigheterna om datum för och 
uppgifter om inköp.
b) Att kräva bevis på relevanta 
riskhanteringssystem för inköpet.
c) Att infordra ytterligare dokument, 
uppgifter eller information.
4. Förteckningen i punkt 4 första stycket, 
ska granskas och vid behov utökas av 
kommissionen enligt det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 11.2.

Or. en

Ändringsförslag 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken och punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakningsåtgärder Övervaknings- och kontrollåtgärder
1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller för att fastställa om 
verksamhetsutövarna uppfyller kraven 
enligt artiklarna 3.1, 3.2 och 4.1.

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller för att fastställa om 
verksamhetsutövarna uppfyller kraven 
enligt artiklarna 3.1, 3.2 och 4.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tydliga kriterier på EU-nivå för kontroller av övervakningssystem 
för att se till att samma spelregler tillämpas i hela EU. Framför allt ska kontroller utföras i 
fall där de behöriga myndigheterna har uppgifter som tyder på att övervakningssystemet inte 
fungerar effektivt.

Ändringsförslag 172
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller för att fastställa om 
verksamhetsutövarna uppfyller kraven 
enligt artiklarna 3.1, 3.2 och 4.1.

1. De behöriga myndigheterna ska utföra 
kontroller, bland annat tullkontroller, för 
att fastställa om verksamhetsutövarna 
uppfyller kraven enligt artiklarna 3.1, 3.2 
och 4.1.

Or. pl

Motivering

Här understryks problemets gränsöverskridande karaktär. Redan vid gränserna kan EU 
stoppa införsel av timmer från olaglig avverkning till EU:s inre marknad.

Ändringsförslag 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
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Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kontrollerna ska utföras enligt en 
årlig plan och/eller om väl underbyggda 
farhågor yppats av tredje part.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tydliga kriterier på EU-nivå för kontroller av övervakningssystem 
för att se till att samma spelregler tillämpas i hela EU. Framför allt ska kontroller utföras i 
fall där de behöriga myndigheterna har uppgifter som tyder på att övervakningssystemet inte 
fungerar effektivt.

Ändringsförslag 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kontrollerna får bland annat 
innefatta följande:
a) Undersökning av de tekniska system 
och förvaltningssystem samt de 
förfaranden för tillbörlig aktsamhet och 
riskbedömning som verksamhetsutövarna 
använder.
b) Undersökning av dokumentation och 
register som styrker att systemen och 
förfarandena fungerar ordentligt.
c) Kontroller på plats, även granskningar 
på fältet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tydliga kriterier på EU-nivå för kontroller av övervakningssystem 
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för att se till att samma spelregler tillämpas i hela EU. Framför allt ska kontroller utföras i 
fall där de behöriga myndigheterna har uppgifter som tyder på att övervakningssystemet inte
fungerar effektivt.

Ändringsförslag 175
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 
bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de 
kontroller som avses i punkt 1.

2. Verksamhetsutövarna ska förse den 
behöriga myndigheten med all hjälp som 
den behöver för att utföra sitt arbete, 
framför allt bereda tillträde till lokaler 
och uppvisa handlingar eller register.

Or. en

Ändringsförslag 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt 
bistånd som är nödvändigt för att 
underlätta genomförandet av de kontroller 
som avses i punkt 1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
begära att verksamhetsutövaren vidtar
korrigerande åtgärder.

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
omedelbart vidta korrigerande åtgärder.

Dessa åtgärder får bland annat innefatta 
följande:
a) Omedelbar inställelse av kommersiell 
verksamhet.
b) Beslag av timmer och trävaror.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tydliga kriterier på EU-nivå för kontroller av övervakningssystem 
för att se till att samma spelregler tillämpas i hela EU. Framför allt ska kontroller utföras i 
fall där de behöriga myndigheterna har uppgifter som tyder på att övervakningssystemet inte 
fungerar effektivt.

Ändringsförslag 178
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
begära att verksamhetsutövaren vidtar
korrigerande åtgärder.

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
omedelbart vidta korrigerande åtgärder. 
Om sådana åtgärder har begärts men inte 
vidtagits av verksamhetsutövaren inom 
den angivna tidsfristen får de behöriga 
myndigheterna tillämpa påföljder enligt 
artikel 13.

Or. en

Motivering

Tillsammans med nya ändringsförslag X till artikel 7.4 (ny), ersätter detta ändringsförslag 40 
i förslaget till betänkande (som föredraganden drar tillbaka). Syftet är att förtydliga att 
korrigerande åtgärder föranleds av behovet av att ändra system för tillbörlig aktsamhet och 
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förfaranden, medan omedelbara åtgärder avser omedelbara genomförandeåtgärder mot 
misstänkta överträdelser av de bestämmelser som fastställs i artikel 3 (ändrad).

Ändringsförslag 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
begära att verksamhetsutövaren vidtar 
korrigerande åtgärder.

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
begära att verksamhetsutövaren vidtar 
proportionerliga korrigerande åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Till följd av de kontroller som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
begära att verksamhetsutövaren vidtar 
korrigerande åtgärder.

3. Till följd av de inspektioner som avses i 
punkt 1 kan de behöriga myndigheterna 
kräva att verksamhetsutövaren vidtar 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 181
Riitta Myller

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kontroller ska utföras i alla fall där
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a) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har anledning att 
ifrågasätta en verksamhetsutövares 
efterlevnad av bestämmelserna i denna 
förordning om utsläppande på 
marknaden av timmer eller trävaror eller
b) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har uppgifter som tyder på 
att verksamhetsutövarens efterlevnad av 
bestämmelserna om system för tillbörlig 
aktsamhet enligt denna förordning kan 
ifrågasättas.

Or. en

Ändringsförslag 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid misstanke om allvarliga 
överträdelser ska medlemsstaterna inleda 
en fullständig utredning och vidta 
omedelbara genomförandeåtgärder. 

Or. en

Ändringsförslag 183
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om verksamhetsutövaren, efter de 
kontroller som avses i punkt 1, misstänks 
ha medvetet brutit mot de bestämmelser 
som fastställs i artikel 3 får de behöriga 
myndigheterna, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, vidta omedelbara 
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åtgärder, bland annat följande:
a) Omedelbar inställelse av kommersiell 
verksamhet.
b) Beslag av timmer och trävaror.

Or. en

Motivering

Tillsammans med nya ändringsförslag X till artikel 7.4 (ny), ersätter detta ändringsförslag 40 
i förslaget till betänkande (som föredraganden drar tillbaka). Syftet är att förtydliga att 
korrigerande åtgärder föranleds av behovet av att ändra system för tillbörlig aktsamhet och 
förfaranden, medan omedelbara åtgärder avser omedelbara genomförandeåtgärder mot 
misstänkta överträdelser av de bestämmelser som fastställs i artikel 3 (ändrad).

Ändringsförslag 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kontroller ska utföras i alla fall där
a) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har anledning att 
ifrågasätta en verksamhetsutövares 
efterlevnad av bestämmelserna i denna 
förordning om utsläppande på 
marknaden av timmer eller trävaror eller
b) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har uppgifter som tyder på 
att verksamhetsutövarens efterlevnad av 
bestämmelserna om system för tillbörlig 
aktsamhet enligt denna förordning kan 
ifrågasättas.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tydliga kriterier på EU-nivå för kontroller av övervakningssystem 
för att se till att samma spelregler tillämpas i hela EU. Framför allt ska kontroller utföras i 
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fall där de behöriga myndigheterna har uppgifter som tyder på att övervakningssystemet inte 
fungerar effektivt.

Ändringsförslag 185
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kontroller ska utföras i alla fall där
a) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har anledning att 
ifrågasätta en verksamhetsutövares 
efterlevnad av bestämmelserna i denna 
förordning om utsläppande på 
marknaden av timmer eller trävaror eller
b) den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten har uppgifter som tyder på 
att verksamhetsutövarens efterlevnad av 
bestämmelserna om system för tillbörlig 
aktsamhet enligt denna förordning kan 
ifrågasättas.

Or. en

Motivering

För att garantera ett enhetligt kontrollsystem måste medlemsstaterna få tydliga kriterier för 
övervakning och kontroll av verksamhetsutövare och övervakningsorganisationer.

Ändringsförslag 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Omedelbara genomförandeåtgärder
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1. Om en fysisk person misstänks ha gjort 
sig skyldig till en överträdelse, eller blir 
ertappad under själva överträdelsen, eller 
om det misstänks att en juridisk person 
kan ställas till svars för en sådan 
överträdelse, ska medlemsstaterna inleda 
en fullständig utredning av överträdelsen 
och, i enlighet med sin nationella 
lagstiftning och beroende på hur allvarlig 
överträdelsen är, vidta omedelbara 
genomförandeåtgärder, i synnerhet 
följande:
a) Omedelbar inställelse av kommersiell 
verksamhet.
b) Omdirigering av varor till 
utskeppningshamnen eller tillfälligt 
körförbud för eller omdirigering av 
transportfordon till annan plats för 
inspektion.
c) Tillfälligt körförbud för eller 
konfiskering av transport- eller 
leveransfordon eller maskiner som 
används i den berörda verksamheten.
d) Beslag av timmer och trävaror.
e) Tillbakadragande av tillstånd för 
utsläppande av timmer och trävaror på 
marknaden.
2. Genomförandeåtgärderna ska vara 
sådana att de förhindrar att de berörda 
överträdelserna fortsätter och att de låter 
de behöriga myndigheterna slutföra sin 
utredning.

Or. en

Motivering

Den ändrade texten stämmer överens med den text som antagits i 
förordning (EG) nr 1005/2008 om olagligt fiske.

Ändringsförslag 187
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Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Importföretag som saluför timmer på den 
europeiska marknaden ska i sina 
årsredovisningar också ta med 
miljökonsekvenserna och de sociala 
konsekvenserna av sin (internationella) 
verksamhet samt av avverkningen och 
transporten av virket.
Därvid ska det främst handla om 
miljökonsekvenserna och de sociala 
konsekvenserna i det område där 
avverkningen ägt rum samt i det 
timmerproducerande landet.

Or. nl

Motivering

Insyn och möjlighet att utöva tillsyn.

Ändringsförslag 188
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En sammanfattning av de register som 
avses i punkt 1 ska offentliggöras i enlighet 
med direktiv 2003/4/EG.

2. En sammanfattning av de register som 
avses i punkt 1 ska offentliggöras, också 
på Internet, i enlighet med direktiv 
2003/4/EG.

Or. pl
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Motivering

I ändringsförslaget klarläggs det hur offentliggörandet ska gå till.

Ändringsförslag 189
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över behöriga myndigheter.

2. Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över behöriga myndigheter 
på Internet. Förteckningen ska 
uppdateras.

Or. pl

Motivering

I ändringsförslaget klarläggs det hur offentliggörandet ska gå till.

Ändringsförslag 190
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Rådgivningsgruppen

1. En rådgivningsgrupp, bestående av 
företrädare för aktörer såsom 
branschföreträdare inom skogsindustrin, 
skogsägare, frivilligorganisationer och 
konsumentgrupper, ska inrättas och ledas 
av en företrädare för kommissionen.
2. Företrädare för medlemsstaterna får 
delta i mötena antingen på eget initiativ 
eller efter inbjudan från 
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rådgivningsgruppen.
3. Rådgivningsgruppen ska fastställa en 
arbetsordning som ska offentliggöras på 
kommissionens webbplats.
4. Kommissionen ska tillhandahålla det 
tekniska och logistiska stöd som 
rådgivningsgruppen behöver och ställa 
sitt sekretariat till förfogande för dess 
möten.
5. Rådgivningsgruppen ska undersöka 
och avge yttranden i frågor som rör 
tillämpningen av denna förordning och 
som tas upp av ordföranden, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av 
medlemmarna i rådgivningsgruppen eller 
kommittén.
6. Kommissionen ska förmedla 
rådgivningsgruppens yttranden till 
kommittén.

Or. en

Motivering

För att möjliggöra ett effektivt genomförande av förordningen och sörja för god 
kommunikation mellan alla aktörer måste en rådgivningsgrupp, som kan rådfrågas av 
kommittén för timmerhandel, inrättas.

Ändringsförslag 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får ändra förteckningen 
över timmer och trävaror i bilagan mot 
bakgrund av tekniska egenskaper, 
slutanvändning och 
produktionsprocesser.

utgår

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
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genom att komplettera den, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 11.2.

Or. en

Ändringsförslag 192
Magor Imre Csibi

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Överträdelser

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att tillämpa påföljder 
åtminstone mot följande överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning:
a) Om en verksamhetsutövare inte 
upprättar ett system för tillbörlig 
aktsamhet.
b) Om en verksamhetsutövare inte 
upprättar och/eller använder ett system 
för tillbörlig aktsamhet som uppfyller alla 
krav i denna förordning, särskilt i 
artikel 4.
c) Om en verksamhetsutövare släpper ut 
timmer eller trävaror på marknaden om 
verksamhetsutövaren känner till, eller inte 
utövar tillbörlig aktsamhet om att 
undanröja risken, att timret avverkades, 
handlades med eller bearbetades i strid 
med lagstiftningen i ursprungslandet.

Or. en

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl bör de överträdelser som leder till påföljder fastslås i texten i denna 
förordning. Överträdelserna bör leda till att verksamhetsutövarna får tillräckligt med 
incitament för att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att endast handel med lagligt 
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timmer och lagliga trävaror förekommer i EU.

Ändringsförslag 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande,
vilket bland annat kan innefatta följande:

i) Ekonomiska påföljder som återspeglar
– skadan på miljön,
– värdet av trävarorna och
– de förlorade skatteintäkter och den 
ekonomiska skada som överträdelsen 
inneburit.
ii) Beslag av timmer och trävaror.
iii) Tillfälligt förbud att saluföra timmer 
och trävaror.
iv) Medlemsstaterna får även, eller 
alternativt, tillämpa effektiva, 
proportionella och avskräckande 
straffrättsliga påföljder.
Ekonomiska påföljder ska motsvara minst 
fem gånger det värde av trävarorna som 
erhållits genom allvarlig överträdelse. Vid 
upprepade allvarliga överträdelser inom 
en femårsperiod ska de ekonomiska 
påföljderna gradvis öka så att de
motsvarar upp till minst tio gånger det 
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värde av trävarorna som erhållits genom 
allvarlig överträdelse.
Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av andra 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
om offentliga medel, inte bevilja något 
offentligt stöd från nationella stödsystem 
eller gemenskapsmedel till 
verksamhetsutövare som fällts för 
allvarliga överträdelser av denna 
förordning, förrän korrigerande åtgärder 
har vidtagits och effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder har 
tillämpats.

Or. en

Motivering

En EU-rättsakt om en lägsta nivå av påföljder gör att man kan undvika snedvriden 
konkurrens eller en koncentration av virkesmarknaden till de länder där påföljderna är 
svagast. En liknande rättsakt har redan tagits fram på EU-nivå genom rådets förordning 
(EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Ändringsförslag 194
Riitta Myller, Jens Holm

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser enligt ordalydelsen i 
artikel 1, och de ska vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att påföljderna 
verkställs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande, vilket 
kan innebära straffrättsliga eller 
administrativa påföljder, såsom ett 
tillfälligt förbud att saluföra timmer och 
trävaror.
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dessa bestämmelser.
Böter bör vara proportionella och 
fastställas med hänsyn till den förlorade 
skatteintäkten, skadan på miljön och den 
ekonomiska skada som orsakats av en 
överträdelse i enlighet med artikel 1, och 
ska motsvara åtminstone X gånger det 
värde av timret eller trävarorna som 
erhållits genom överträdelsen.
Medlemsstaterna får, utan att det 
påverkar tillämpningen av andra 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
om offentliga medel, inte bevilja något 
offentligt stöd från nationella stödsystem 
eller gemenskapsmedel till 
verksamhetsutövare som fällts för en 
överträdelse i enlighet med artikel 1.
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

Den ändrade texten stämmer överens med den text som antagits i 
förordning (EG) nr 1005/2008 om olagligt fiske.

Ändringsförslag 195
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
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påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser.

påföljderna verkställs. Påföljderna kan 
vara straffrättsliga eller administrativa,
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande, och får bland annat 
innefatta följande:

i) Ekonomiska påföljder som återspeglar 
skadan på miljön.
ii) Beslag av timmer och trävaror.
iii) Tillfälligt förbud att saluföra timmer 
och trävaror.
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser.

Or. en

Motivering

Förordningen bör även bana väg för möjligheten att tillämpa straffrättsliga påföljder.
Förtydligar och ersätter äf 46 av föredraganden. Om medlemsstaterna själva skulle 
bestämma påföljderna skulle resultatet kunna bli att lagföringen med stöd av denna 
förordning inte blev konsekvent inom hela EU. Detta skulle antingen kunna snedvrida 
konkurrensen eller leda till att virkesmarknaden koncentrerades till de länder där påföljderna 
är svagast.

Ändringsförslag 196
Péter Olajos

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning, och de ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
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påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser.

påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla 
bestämmelserna till kommissionen senast 
den 31 december 20XX och utan dröjsmål 
underrätta kommissionen om alla 
eventuella senare ändringar som påverkar 
dessa bestämmelser. För olaglig 
avverkning i medlemsstaterna behövs 
åtminstone samma nivå av påföljder.

Or. en

Motivering

Olaglig avverkning är lika allvarligt som olaglig handel. Därför bör samma påföljder 
tillämpas.

Ändringsförslag 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att tillämpa påföljder 
åtminstone mot följande överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning:
a) Om en verksamhetsutövare inte 
upprättar ett system för tillbörlig 
aktsamhet.
b) Om en verksamhetsutövare inte 
upprättar och/eller använder ett system 
för tillbörlig aktsamhet som uppfyller alla 
krav i denna förordning, särskilt i 
artikel 4.
c) Om en verksamhetsutövare inte släpper 
ut timmer eller trävaror på marknaden 
om verksamhetsutövaren känner till, eller
inte utövar tillbörlig aktsamhet om att 
undanröja risken, att timret avverkades, 
handlades med eller bearbetades i strid 
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med lagstiftningen i ursprungslandet.
2. Medlemsstaterna ska tillämpa en 
högsta nivå av påföljder som motsvarar 
minst fem gånger det värde av trävarorna 
som erhållits genom allvarlig 
överträdelse.
Vid upprepade allvarliga överträdelser 
inom en femårsperiod ska 
medlemsstaterna tillämpa en högsta nivå 
av påföljder som motsvarar minst 
åtta gånger det värde av trävarorna som 
erhållits genom allvarlig överträdelse.
Vid tillämpning av dessa påföljder ska 
medlemsstaterna även ta hänsyn till 
värdet av skadan på timmertillgångarna 
och skogsmiljön i fråga.
3. Medlemsstaterna får även, eller 
alternativt, tillämpa effektiva, 
proportionella och avskräckande 
straffrättsliga påföljder.
4. Medlemsstaterna får, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, konfiskera timmer 
och trävaror som har saluförts i strid mot 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Motivering

Genom att ange tydliga påföljder finns det ett rättsligt avskräckande medel som kan motivera 
verksamhetsutövarna att genomföra system för att se till att olagligt timmer och olagliga 
trävaror hålls utanför EU:s leveranskedja. Verksamhetsutövarna får också rättslig klarhet. 
Detta tillvägagångssätt liknar det som redan tillämpas i samband med förordningen om 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Ändringsförslag 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2a. Kommissionen ska, vid utarbetandet 
av den rapport som avses i punkt 2, ta 
hänsyn till de framsteg som gjorts med att 
ingå och bedriva verksamhet enligt 
sådana frivilliga Flegtpartnerskapsavtal 
som antagits i enlighet med förordning 
(EG) nr 2173/2005. Kommissionen ska 
överväga om det behövs någon översyn av 
denna förordning mot bakgrund av 
erfarenheten från verksamheten i 
Flegtpartnerskapsavtalen och hur 
effektiva de är när det gäller att lösa 
problemen med olagligt timmer.

Or. en

Motivering

Denna förordning måste se till att efterlevnad av genomförandebestämmelser anges tydligt. 
Även om partnerskapsavtalen är ett viktigt redskap för att ta itu med de underliggande 
problemen med olaglig avverkning och anknytande problem, måste man i denna förordning ta 
hänsyn till att kommissionen ännu inte har utvecklat några åtgärder för att ta itu med 
bristande efterlevnad av rådets förordning om licenssystem.

Ändringsförslag 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska, vid utarbetandet 
av den rapport som avses i punkt 2, ta 
hänsyn till de framsteg som gjorts med att 
ingå och bedriva verksamhet enligt 
sådana frivilliga Flegtpartnerskapsavtal 
som antagits i enlighet med förordning 
(EG) nr 2173/2005. Kommissionen ska 
överväga om det behövs någon översyn av 
denna förordning mot bakgrund av 
erfarenheten från verksamheten i 
Flegtpartnerskapsavtalen och hur 
effektiva de är när det gäller att lösa 
problemen med olagligt timmer.
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Or. en

Motivering

Det finns inga bestämmelser för att ta itu med bristande efterlevnad av Flegtlicenser i den 
nuvarande förordningen. Man måste tydligt ange att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för 
att säkerställa efterlevnaden av genomförandeåtgärderna i denna förordning.

Ändringsförslag 200
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ändring av direktiv 2008/99/EG

1. Följande led ska läggas till artikel 3 i 
direktiv 2008/99/EG från och med det 
datum då denna förordning träder i kraft: 
”ia) utsläppande på marknaden av timmer 
eller trävaror från olaglig avverkning.”
2. Följande strecksats ska läggas till 
artikel 3 i direktiv 2008/99/EG från och 
med det datum då denna förordning 
träder i kraft:
”– Europaparlamentets och rådets 
förordning av den [...] om fastställande av 
skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på 
marknaden.”

Or. en

Ändringsförslag 201
Lena Ek

Förslag till förordning
Artikel 14 a (new)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Översyn

Kommissionen skall tre år efter denna 
förordnings ikraftträdande, och därefter 
vart femte år, genomföra en översyn av 
denna förordnings funktion med hänsyn 
till dess mål och syfte och rapportera sina 
slutsatser och, med anledning av dessa, 
sina förslag till förändringar till 
Europaparlamentet.
Översynen ska framför allt ta sikte på 
följande:
En grundläggande och genomgående 
analys av forskning och utveckling på det 
hållbara skogsbrukets område.
Förordningens inverkan på den 
gemensamma marknaden, i synnerhet vad 
gäller konkurrenssituationen och 
möjligheten för nya aktörer att etablera 
sig på marknaden.
Små och medelstora företags situation på 
marknaden och hur denna förordning har 
påverkat deras verksamhet.

Or. sv

Motivering

För att denna förordning ska bibehålla sin effektivitet och inte äventyra en väl fungerande 
inre marknad och dessutom inte minst anpassas efter nya forskningsrön, måste förordningen 
kontinuerligt utvärderas och uppdateras.

Ändringsförslag 202
Caroline Lucas

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Den ska tillämpas från och med den […]1. Den ska tillämpas från och med den […]1.
__________
1Note to OJ: two years after the date of 
entry into force of this Regulation.

__________
1Anm. till EUT: ett år efter det datum då 
denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Idén med en lagstiftning för att behandla lagligheten och hållbarheten i fråga om timmer och 
trävaror har varit ett diskussionsämne i många år, och denna förordning är resultatet av en 
process som började 2003. I stora delar av industrin finns redan system som skulle uppfylla 
kraven i denna förordning, som tillhandahåller material och erfarenhet som andra kan ha 
nytta av. Att fördröja ikraftträdandet av lagstiftningen med ytterligare två år är inte förenligt 
med de brådskande problemen med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som 
förordningen uttryckligen syftar till att ta itu med.

Ändringsförslag 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Bilaga – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Allt timmer och alla trävaror, oavsett slutgiltigt användningsändamål, bör omfattas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
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Bilaga – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Andra trävaror som ingår i 
kategorierna NC 94 och 95, inberäknat 
leksaker och sportartiklar av trä, etc.

Or. fr

Motivering

Allt timmer och alla trävaror, oavsett slutgiltigt användningsändamål, bör omfattas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 205
Samuli Pohjamo

Förslag till förordning
Bilaga (ny)
Organisationen ska klassificera risken för olagligt timmer eller olagliga trävaror på 
landsnivå eller regional nivå som ”hög” för alla varor där någon av följande indikatorer i 
tabell 1 gäller.

Tabell 1: Förteckning över indikatorer för ”hög” risk på landsnivå eller regional 
nivå

Indikatorer (Exempel på externa referenskällor)

Landet/regionen 
är belagt med 
förbud mot 
timmerexport av 
FN:s 
säkerhetsråd.

Tillämpas för närvarande på Liberia sedan juli 2003 
(FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003) 

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

Landet/regionen 
är känt eller känd 
för en bristande 
efterlevnad av 
skogslagstiftninge
n och en hög nivå 
av korruption.

Vid bedömning av denna indikator kan organisationen 
använda sina interna undersökningar eller resultat av 
undersökningar från externa statliga eller icke-statliga 
organisationer som är aktiva inom övervakning av 
efterlevnaden av skogslagstiftning och korruption, till exempel 
Världsbanken 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.as
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p), Chatham House med säte i Storbritannien, (www.illegal-
logging.info), Environmental Investigation Agency (www.eia-
international.org, Global Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International (www.transparency.org) osv.

FAO:s officiella 
statistik för landet 
visar en 
minskning av 
skogsområdet. 

FAO:s slutrapport om den globala skogsinventeringen (Global 
Forest Resources Assessment)
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organisationen 
har fått 
kommentarer som 
styrks av 
tillförlitliga bevis 
från deras kunder 
eller andra 
externa parter om 
varorna i fråga om 
kontroversiella 
källor, som inte 
har vederlagts av 
organisationens 
egen utredning.

Or. en

Ändringsförslag 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Bilaga (ny)
Tabell 1: Förteckning över indikatorer på ”ökad” sannolikhet på nationell eller regional 
nivå 

Indikatorer (Exempel på externa källor till 
hänvisningar)

FN:s säkerhetsråd har förbjudit import av 
timmer och trävaror från landet.

Gäller Liberia sedan juli 2003 (FN:s 
säkerhetsråds resolution 1521 (2003) av 
den 22 december 2003)

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html
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Landet eller regionen har rykte om sig för 
att brista i tillämpningen av gällande 
regler samt för omfattande korruption.

Vid definition av denna indikator kan 
organisationen använda sina interna 
förfrågningar eller resultaten av 
förfrågningar som gjorts av statliga eller 
icke-statliga oberoende organisationer 
som arbetar med uppföljning av 
skogslagstiftningen, såsom Världsbanken 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
med säte i Storbritannien, (www.illegal-
logging.info), Environmental 
Investigation Agency (www.eia-
international.org, Global Witness 
(www.globalwitness.org), Transparency 
International (www.transparency.org), 
etc.

Enligt FAO:s officiella statistik minskar 
skogsarealen i landet.

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

Organisationen har fått veta om att 
tvivelaktiga källor används och detta har 
dels bekräftats med hjälp av trovärdiga 
bevis från kunder eller andra 
utomstående och dels inte heller 
vederlagts av organisationens egna 
förfrågningar om ursprunget.

Or. fr

Motivering

Varje gång någon av dessa indikatorer stämmer in på ett land eller en region ska 
organisationen anse att det råder ”ökad” risk för att timmer och trävaror på nationell eller 
regional nivå ska komma från olaglig avverkning.
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