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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden passages in een bestaande 
bepaling die de Commissie ongewijzigd heeft gelaten en die het Parlement 
wil wijzigen in vet aangegeven. Eventuele schrappingen die het Parlement 
wil doorvoeren in dergelijke passages worden als volgt aangegeven: [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de 
markt brengen
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0644),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0373/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het bos is een kostbaar erfgoed dat 
moet worden beschermd en in stand 
gehouden en waar mogelijk, moet worden 
hersteld met het uiteindelijke doel om de 
biodiversiteit en het ecosysteem te 
bewaren, het klimaat te beschermen en de 
rechten van de inheemse bevolking en van 
plaatselijke gemeenschappen en 
gemeenschappen die voor hun overleven 
van het bos afhankelijk zijn, te 
waarborgen.
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Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Europese Gemeenschap en de 
lidstaten hebben zich wettelijk en politiek 
verplicht tot het behoud en het duurzame 
gebruik van de hulpbronnen der aarde, 
het bestrijden van illegale houtkap en de 
daarmee verbonden handel, duurzaam 
bosbeheer, armoedebestrijding en de 
bescherming van de rechten van inheemse 
volkeren en plaatselijke gemeenschappen 
en gemeenschappen die voor hun 
overleven van het bos afhankelijk zijn. De 
onderhavige verordening moet bijdragen 
aan de nakoming van deze verplichtingen 
en toezeggingen en die welke zijn 
opgenomen in de onderstaande 
verdragen:
a) het Verdrag over biologische diversiteit 
(CBD) uit 1992;
b) de Overeenkomst inzake de 
internationale handel in bedreigde dier-
en plantensoorten (CITES), uit 1973;
c) de internationale overeenkomst inzake 
tropisch hout (ITTA) uit 1983, 1994 en 
2006;
d) het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) uit 2002;
e) het verdrag van de Verenigde Naties ter 
bestrijding van woestijnvorming uit 1994;
f) de Verklaring van Rio over milieu en 
ontwikkeling uit 1992;
g) de Verklaring van Johannesburg en 
het plan van tenuitvoerlegging, dat werd 
goedgekeurd op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling op 4 september 
2002; 
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h) voorstellen voor optreden van het 
intergouvernementeel panel voor het 
bos/het internationale forum voor het bos;
i) de niet-bindende intentieverklaring van 
de UNCED voor wereldwijde consensus 
over beheer, instandhouding en duurzame 
ontwikkeling van alle bossoorten, uit 
1992;
j) Agenda 21, aangenomen door de 
conferentie over milieu en ontwikkeling 
van de Verenigde Naties, in juni 1992;
k) de resolutie van de bijzondere 
vergadering van de Algemene vergadering 
van de Verenigde Naties (Ungass) over 
het programma voor de voortgezette 
tenuitvoerlegging van Agenda 21, uit 
1997;
l) de Millenniumverklaring uit 2000;
m) het Wereldhandvest voor de natuur uit 
1982;
n) de verklaring van de conferentie van de 
Verenigde Naties over mens en milieu van 
1972;
o) het actieplan uit 1972 voor mens en 
milieu, de voorstellen van het 
intergouvernementeel panel over het bos, 
dat gesteund werd door de bijzondere 
zitting van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in 1997; 
p) Forum over het bos van de Verenigde 
Naties, resolutie 4/2;
q) de Verklaring van Stockholm van 
1972;
r) het Verdrag uit 1979 over habitats van 
in het wild levende planten en dieren.

Or. en

Motivering

In het FLEGT-actieplan uit 2003 wordt verklaard dat de EU duurzaam bosbeheer wil stimuleren 
en wordt de EU opgeroepen het vraagstuk van de illegale houtkap integraal aan te pakken. De 
onderhavige verordening moet een bijdrage leveren aan het bredere doel van een duurzame 
ontwikkeling als middel tot aanpak van onderliggende problemen die verband houden met 
illegale houtkap en deze kwestie rechtstreeks vanuit marktperspectief benaderen. Toepassing van 
de verordening bij de tenuitvoerlegging van de bepalingen van internationale en regionale 
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overeenkomsten die door Europese en andere landen zijn ondertekend, kan bijdragen aan de 
verwezenlijking daarvan. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en aan de Raad 
over het EU-actieplan voor 
wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw (FLEGT) is een pakket 
maatregelen voorgesteld ter ondersteuning 
van de internationale inspanningen om het 
probleem van de illegale houtkap en de 
daarmee samenhangende handel uit de 
wereld te helpen.

(4) In de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en aan de Raad 
over het EU-actieplan voor 
wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw (FLEGT) is een pakket 
maatregelen voorgesteld ter ondersteuning 
van de internationale inspanningen om het 
probleem van de illegale houtkap en de 
daarmee samenhangende handel uit de 
wereld te helpen en een bijdrage te leveren 
aan de ruimere doelstelling van duurzaam 
bosbeheer.

Or. en

Motivering

Deze aanvulling completeert de oorspronkelijke tekst van het FLEGT-actieplan 
(COM(2003)251)

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Bij gebrek aan een internationaal 
overeengekomen definitie van illegale 
houtkap, moet in de eerste plaats op grond 
van de wetgeving van het land waar het 
hout is gekapt, worden bepaald of houtkap 
al dan niet illegaal is. De toepassing van 
legaliteitsnormen moet voorts betrekking 
hebben op internationale normen en 
bijdragen aan de tenuitvoerlegging van 
internationale toezeggingen, beginselen 
en aanbevelingen zoals die in verband met 
de beperking van de klimaatverandering, 
vermindering van het verlies aan 
biodiversiteit, armoedevermindering, het 
terugdringen van woestijnvorming, en de 
bescherming en  bevordering van de 
rechten van de inheemse bevolking en 
plaatselijke gemeenschappen en 
gemeenschappen die voor hun overleven 
van het bos afhankelijk zijn.

Or. en

Motivering

In het FLEGT-actieplan uit 2003 wordt verklaard dat de EU duurzaam bosbeheer wil stimuleren 
en wordt de EU opgeroepen het vraagstuk van de illegale houtkap integraal aan te pakken. De 
onderhavige verordening moet een bijdrage leveren aan het bredere doel van een duurzame 
ontwikkeling als middel tot aanpak van onderliggende problemen die verband houden met 
illegale houtkap en deze kwestie rechtstreeks vanuit marktperspectief benaderen. Toepassing van 
de verordening bij de tenuitvoerlegging van de bepalingen van internationale en regionale 
overeenkomsten die door Europese en andere landen zijn ondertekend, kan bijdragen aan de 
verwezenlijking daarvan. 
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Veel houtproducten ondergaan talrijke 
processen voordat en nadat zij voor de 
eerste maal op de markt zijn gebracht. Om 
onnodige administratieve lasten te 
voorkomen, hoeven alleen 
marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de 
markt brengen, en dus niet de hele 
distributieketen, aan de eis te voldoen om 
zorgvuldigheid te betrachten via een 
stelsel van maatregelen en procedures 
(stelsel van zorgvuldigheidseisen) zodat 
het gevaar dat illegaal gekapt hout en 
producten daarvan op de markt worden 
gebracht, tot een minimum wordt beperkt.

Or. en

Motivering

Alle exploitanten in de toeleveringsketen moeten gebonden zijn door het absolute verbod om 
hout of houtproducten van illegale oorsprong in de handel te brengen en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten. Ter verbetering van de traceerbaarheid moeten alle 
exploitanten een minimum aan informatie verschaffen over de producten, de oorsprong ervan en 
hun klanten. Er dient echter een bijzondere categorie te worden gehanteerd voor exploitanten 
die producten voor het eerst op de markt brengen, omdat zij de grootste invloed hebben op 
producten die de Unie binnenkomen en dan ook de grootste verantwoordelijkheid dragen, zij 
moeten dan ook het volledige stelsel van zorgvuldigheidseisen toepassen.  

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De algemene doelstelling om tot 
duurzaamheid te komen door het 
bevorderen van de naleving van 
duurzaamheidscriteria blijft voor de 
Gemeenschap een prioriteit. In het licht 
van deze doelstelling en om de lasten te 
verlichten voor marktdeelnemers die hout

Schrappen.
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en houtproducten op de markt brengen 
waarvoor bindende, bij Richtlijn (EG) nr. 
XX/XX van het Europees Parlement en de 
Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen 
vastgestelde duurzaamheidscriteria 
gelden, is deze verordening niet op 
dergelijke producten van toepassing.

Or. en

Motivering

Deze verordening moet betrekking hebben op alle producten die hout van illegale herkomst 
bevatten. Het uitsluiten van producten die onderworpen zijn aan duurzaamheidscriteria van de 
eis van legale herkomst, houdt in dat legaliteit en duurzaamheid elkaar zouden kunnen uitsluiten, 
maar legaliteit moet juist een onderliggende, maar absolute voorwaarde zijn voor 
duurzaamheid.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE418.093v01-00 12/34 PR\759961NL.doc

NL

de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
de daarin opgenomen toezichthoudende 
organisaties kunnen erkennen.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging (eerste deel) Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en 
niet door de diverse lidstaten worden gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning 
van controlerende organisaties in de gehele Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp Onderwerp en doel

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Marktdeelnemers zorgen ervoor dat alleen 
legaal gekapt hout en producten daarvan, 
op de markt worden aangeboden. 
Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt brengen 
passen een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen toe.  

Or. en

Motivering

Door overleg is vastgesteld dat er behoefte bestaat aan aanvullende wetgeving om de lacunes in 
het FLEGT-actieplan uit 2003 te dichten en ervoor te zorgen dat een einde wordt gemaakt aan 
handel in illegaal hout en illegale houtproducten in de Unie.   De eis om zorgvuldigheid toe te 
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passen zal goede methodes aanmoedigen, maar er mag geen twijfel over bestaan dat alle actoren 
in de toeleveringsketen onderworpen zijn aan de eis slechts legaal hout op de markt aan te 
bieden. Daardoor zal de waakzaamheid toenemen en wordt de verantwoordelijkheid eerlijker 
gespreid over de marktdeelnemers en het risico beperkt dat marktdeelnemers die 
verantwoordelijk handelen, worden benadeeld.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze verordening moet betrekking hebben op alle producten die hout van illegale herkomst 
bevatten. Het uitsluiten van producten die onderworpen zijn aan duurzaamheidscriteria van de 
eis van legale herkomst, houdt in dat legaliteit en duurzaamheid elkaar zouden kunnen uitsluiten, 
maar legaliteit moet juist een onderliggende, maar absolute voorwaarde zijn voor 
duurzaamheid.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "op de markt aanbieden": levering 
van hout of houtproducten voor 
distributie of gebruik op de 
communautaire markt in het kader van 
een commerciële activiteit, ongeacht of dit 
tegen betaling dan wel gratis gebeurt;

Or. en

Motivering

Ter onderscheiding van marktdeelnemers die het volledig stelsel van zorgvuldigheidseisen 
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moeten toepassen en anderen in de toeleveringsketen, moeten afzonderlijke definities worden 
gehanteerd voor "op de markt brengen" en "op de markt aanbieden". Beide concepten worden 
apart gedefinieerd in het Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten 
(Besluit 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008); omwille van de 
consistentie wordt dezelfde tekst hier gebruikt.  

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) "op  de markt brengen": het voor het 
eerst in de Gemeenschap op de markt 
aanbieden van hout en houtproducten;

Or. en

Motivering

Ter onderscheiding tussen marktdeelnemers die het volledig stelsel van zorgvuldigheidseisen 
moeten toepassen en anderen in de toeleveringsketen, moeten afzonderlijke definities worden 
gehanteerd voor "op de markt brengen" en  "op de markt aanbieden" Beide concepten worden 
apart gedefinieerd in het Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten 
(Besluit 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008); omwille van de 
consistentie wordt dezelfde tekst hier gebruikt.  

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "risico": de mogelijkheid dat hout 
of houtproducten van illegale oorsprong 
worden verhandeld en de ernst ervan;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) "toepasselijke wetgeving": de nationale, 
regionale of internationale wetgeving, met 
name die welke betrekking heeft op de 
instandhouding van biologische 
diversiteit, bosbeheer, rechten voor het 
gebruik van hulpbronnen en het tot een 
minimum beperken van schadelijke 
milieueffecten; er dient tevens rekening te 
worden gehouden met eigendomsrechten, 
rechten van de inheemse bevolking, 
arbeidswetgeving, welzijnswetgeving, 
belastingen, invoer- en uitvoerheffingen, 
royalties en tarieven in verband met het 
oogsten, vervoer en marketing; 

Or. en

Motivering

In het FLEGT-actieplan uit 2003 wordt verklaard dat de EU duurzaam bosbeheer wil stimuleren 
en wordt de EU opgeroepen het vraagstuk van de illegale houtkap integraal aan te pakken. De 
onderhavige verordening moet een bijdrage leveren aan het bredere doel van een duurzame 
ontwikkeling als middel tot aanpak van onderliggende problemen die verband houden met 
illegale houtkap en deze kwestie rechtstreeks vanuit marktperspectief benaderen. Toepassing van 
de verordening bij de tenuitvoerlegging van de bepalingen van internationale en regionale 
overeenkomsten die door Europese en andere landen zijn ondertekend, kan bijdragen aan de 
verwezenlijking daarvan.  
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Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) "duurzaam bosbeheer": het beheer 
en het gebruik van bossen en beboste 
zones op een manier en met een intensiteit 
waarbij deze hun biologische diversiteit, 
productiviteit, regeneratiecapaciteit, 
vitaliteit en vermogen behouden om nu en 
in de toekomst relevante ecologische, 
economische en sociale functies op 
lokaal, nationaal en mondiaal niveau te 
vervullen en waarbij geen schade aan 
andere ecosystemen wordt toegebracht;

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 2494/2000 van de Raad, artikel 2, lid 3.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) "traceerbaarheid": de mogelijkheid 
om hout en houtproducten in alle stadia 
van productie, verwerking en distributie te 
traceren en te volgen; 

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De marktdeelnemers, die hout en 
houtproducten op de markt brengen, 
leven zorgvuldigheidseisen na om ervoor 
te zorgen dat slechts legaal gekapt hout en 
producten daarvan op de markt worden 
gebracht. Daartoe passen zij een stelsel van 
procedures en maatregelen toe, hierna 
“stelsel van zorgvuldigheidseisen" 
genoemd.

Or. en

Motivering

Alle exploitanten in de toeleveringsketen moeten gebonden zijn door het absolute verbod om 
hout of houtproducten van illegale oorsprong op de markt aan te bieden en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten. Ter verbetering van de traceerbaarheid moeten alle 
exploitanten een minimum aan informatie verschaffen over de producten, de oorsprong ervan en 
hun klanten. Er dient echter een bijzondere categorie te worden gehanteerd voor exploitanten 
die producten voor het eerst op de markt brengen, omdat zij de grootste invloed hebben op 
producten die de Unie binnenkomen en dan ook de grootste verantwoordelijkheid dragen, zij 
moeten dan ook het volledige stelsel van zorgvuldigheidseisen toepassen.  
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Marktdeelnemers die hout en 
houtproducten op de markt aanbieden, 
zullen door de gehele toeleveringsketen 
heen:  
(i) hout en houtproducten van etiketten 
voorzien waarop informatie over de naam 
van de houtsoort, het land van herkomst 
en het bos van herkomst;
(ii) de marktdeelnemer die het hout en de 
houtproducten heeft geleverd en de 
marktdeelnemer aan wie het hout en de 
houtproducten worden geleverd, kunnen 
identificeren;

Or. en

Motivering

Alle exploitanten in de toeleveringsketen moeten gebonden zijn door het absolute verbod om 
hout of houtproducten van illegale oorsprong op de markt aan te bieden en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten. Ter verbetering van de traceerbaarheid moeten alle 
marktdeelnemers een minimum aan informatie verschaffen over de producten, de oorsprong 
ervan en hun klanten.
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) ervoor zorgen dat slechts legaal 
geoogst hout en producten daarvan op de 
markt worden gebracht, via een 
traceerbaarheidsstelsel en toezicht door 
een derde partij, 

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) maatregelen omvatten ter vaststelling 
van:

(i) omschrijving; (i) het land van oorsprong, het bos van 
oorsprong en, indien mogelijk de 
oogstconcessie;  

(ii) land waar het hout is gekapt; (ii) de naam van de soort en de 
wetenschappelijke naam; 

(iii) volume en/of gewicht; iii) de waarde;
(iv) indien van toepassing, naam en adres 
van de marktdeelnemer die het hout of de 
houtproducten heeft geleverd;

(iv) volume en/of gewicht;

(v) informatie over de naleving van de 
eisen van de toepasselijke wetgeving;

(v) het feit dat het hout of de producten 
daarvan legaal geoogst zijn;
(vi) naam en adres van de 
marktdeelnemer die het hout of de 
producten daarvan heeft geleverd;
(vii) de natuurlijke of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor het oogsten;
(viii) de marktdeelnemer aan wie het hout 
en de producten daarvan zijn geleverd;
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Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen worden ondersteund 
door adequate documentatie die door de 
marktdeelnemer of door de 
toezichthoudende organisatie wordt 
bewaard in een databank.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een risicobeheersprocedure omvatten en b) een risicobeheersprocedure omvatten die 
zal bestaan uit:
(i) stelselmatige opsporing van risico's, 
onder meer via het verzamelen van 
gegevens en informatie en gebruikmaking 
van internationale, communautaire en 
nationale bronnen;
(ii) tenuitvoerlegging van alle 
maatregelen die nodig zijn voor een 
beperking van de blootstelling aan 
risico's;
(iii) vaststelling van procedures die 
regelmatig worden uitgevoerd om na te 
gaan of de in de punten (i) en (ii) 
bedoelde maatregelen doeltreffend 
functioneren en ze zonodig aanpassen;
(iv) gegevens verzamelen om de 
doeltreffende toepassing van de in de 
punten (i) en (ii) bedoelde maatregelen, 
aan te tonen,

Or. en
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemers zullen op grond van 
een risicoanalyse aanvullende 
maatregelen nemen, ingeval van een 
groter risico. 
Deze maatregelen kunnen onder meer 
inhouden:
- verzoeken om aanvullende documenten, 
gegevens of informatie;
- verzoeken om onafhankelijke audits;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie zal, overeenkomstig de 
in artikel 11 (2 bis) bedoelde regelgeving, 
een toezichthoudende organisatie erkennen 
die een dergelijke erkenning aanvraagt, 
indien die organisatie aan de volgende 
eisen voldoet:

a) zij bezit rechtspersoonlijkheid; a) zij bezit rechtspersoonlijkheid;

a bis) zij beschikt over de vereiste 
deskundigheid;
a ter) zij is financieel onafhankelijk van 
de marktdeelnemers die zij certificeert;

b) zij heeft een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen opgesteld dat de in 
artikel 4, lid 1, genoemde elementen bevat;

b) zij heeft een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen opgesteld dat de in 
artikel 4, lid 1, genoemde elementen bevat;

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

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

d) zij beschikt over toezichtmechanismen 
om ervoor te zorgen dat het stelsel van 

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

zorgvuldigheidseisen wordt gebruikt door 
de marktdeelnemers die zij heeft 
gecertificeerd als gebruikmakend van haar 
stelsel van zorgvuldigheidseisen;

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

e) zij neemt passende disciplinaire 
maatregelen tegen elke gecertificeerde 
marktdeelnemer die niet aan haar stelsel 
van zorgvuldigheidseisen voldoet; 
disciplinaire maatregelen kunnen melding 
van de zaak aan de bevoegde nationale 
autoriteit omvatten.  
e bis) zij hanteert voorschriften die het 
volgende bepalen:
(i) de door de toezichthoudende 
organisatie gecertificeerde leden of 
marktdeelnemers zijn gehouden gebruik 
te maken van het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen van die 
toezichthoudende organisatie;  
(ii) controle op de toezichthoudende 
organisatie door haar leden en 
marktdeelnemers die van haar stelsel 
gebruik maken.

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toezichthoudende organisatie 
verstrekt, samen met de 
erkenningsaanvraag, de volgende 
informatie aan een bevoegde autoriteit:

2. De toezichthoudende organisatie 
verstrekt, samen met de 
erkenningsaanvraag, de volgende 
informatie aan de Commissie:

a) haar statuten; a) haar statuten;

b) de naam van de personen die 
gemachtigd zijn om namens haar op te 
treden;

b) de naam van de personen die 
gemachtigd zijn om namens haar op te 
treden;
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b bis) documentatie waaruit blijkt dat zij 
over de vereiste deskundigheid beschikt;

c) een gedetailleerde beschrijving van het 
stelsel van zorgvuldigheidseisen dat zij 
gebruikt.

c) een gedetailleerde beschrijving van het 
stelsel van zorgvuldigheidseisen dat zij 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Binnen drie maanden na de indiening 
van een aanvraag door een 
toezichthoudende organisatie, wordt een 
besluit genomen of zij die organisatie 
erkenning verlenen.

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties.  

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde autoriteiten in de lidstaten
voeren regelmatig controles uit, met 
inbegrip van op veldgegevens gebaseerde 
audits of op grond van ernstige zorgen 
van derden, om zich ervan te vergewissen 
dat de toezichthoudende organisaties nog 
steeds in de in lid 1 vastgestelde eisen 
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voldoen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties. 
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de lijst van door de 
bevoegde autoriteiten erkende 
toezichthoudende organisaties bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
reeks C, en op haar website. De lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt.

De Commissie maakt de lijst van erkende 
toezichthoudende organisaties bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
reeks C, en op haar website. De lijst wordt 
regelmatig bijgewerkt.

Or. en

Motivering

Door het nemen van besluiten via de comitologieprocedure en niet door de diverse lidstaten 
worden in de gehele  Unie gemeenschappelijke normen gehanteerd voor de erkenning van 
toezichthoudende organisaties. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichtmaatregelen Toezicht en controle

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Verduidelijking: De bevoegde autoriteiten controleren de toezichthoudende organisaties en 
voeren officiële controles uit op de toeleveringsketen. 

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Controles worden verricht op grond 
van een jaarlijks plan of op grond van 
ernstige zorgen van derden.

Or. en

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Deze maatregelen kunnen onder meer 
betrekking hebben op:
a) de onmiddellijke stopzetting van de 
handelsactiviteiten;;
b) de inbeslagname van hout en 
houtproducten.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van de controles Controlegegevens.

Or. en
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten registreren de 
in artikel 7, lid 1, bedoelde controles, 
waarbij zij met name de aard en de 
resultaten van de controles aangeven, 
alsmede de te nemen corrigerende 
maatregelen waarom is gevraagd. De 
gegevens van alle controles worden ten 
minste 10 jaar bewaard.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 
voor het publiek beschikbaar gesteld 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten en met de Commissie informatie 
uit over de resultaten van de in artikel 7, lid 
1, bedoelde controles.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, die 
betrekking hebben op de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en
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Motivering

De vaststelling van sancties op het niveau van de lidstaten kan leiden tot inconsistentie in de EU 
bij het instellen van vervolging in het kader van de verordening. Dit kan concurrentievervalsing 
tot gevolg hebben of leiden tot een concentratie van de houtmarkt in landen met de laagste 
sancties. 
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TOELICHTING

De ontbossing die jaarlijks 13 miljoen hectare betreft, is verantwoordelijk voor bijna 20% van de 
mondiale CO2 uitstoot en vormt een belangrijke oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Zij 
veroorzaakt tevens ernstige mensenrechtenproblemen. omdat bossen van grote culturele en 
sociale betekenis zijn in vele landen en voor inheemse volkeren die ervan afhankelijk zijn.  

Illegale kap is een belangrijke factor bij ontbossing, waarbij het volume aan industrieel hout van 
illegale herkomst wordt geraamd op 350 tot 650 miljoen m3 per jaar, ofwel 20% - 40% van de 
mondiale industriële houtproductie1. Daardoor blijven de houtprijzen op een laag niveau, worden 
natuurlijke hulpbronnen en belastinginkomsten gereduceerd en wordt de armoede van volkeren 
die voor hun overleven van het bos afhankelijk zijn, vergroot.  

Als belangrijke consument van hout en houtproducten heeft de EU de plicht doeltreffend op te 
treden tegen ontbossing en illegale houtkap, wat betekent dat zij geen markt meer mag zijn voor 
illegaal hout en producten daarvan. De Unie is erin geslaagd markten voor andere illegale 
producten stil te leggen en heeft zeer onlangs een verordening in werking gesteld over illegale, 
niet-gemelde en niet-gereglementeerde visserij. De tijd is nu aangebroken voor dergelijke 
wetgeving tegen illegaal hout en producten ervan, om:   

- de consument te informeren dat producten die ze kopen niet van illegale herkomst zijn,
- de verantwoordelijke bedrijven te laten weten dat zij niet meer uit de markt zullen worden 
geprijsd door bedrijven die er destructieve praktijken op na houden,
- de onverantwoordelijke bedrijven te laten weten dat zij in de Unie geen markt meer zullen 
vinden,
- de internationale gemeenschap te laten weten dat wij onze verantwoordelijkheid inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit en mensenreten ernstig nemen.

De vrijwillige partnerschapsovereenkomst die de EU toepast in het kader van het FLEGT 2003 
(EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw) is onvoldoende voor 
de aanpak van illegale houtkap. Hoewel vrijwillige partnerschapsovereenkomsten zeer positieve 
veranderingen teweeg kunnen brengen, is er tot dusverre nog maar één ondertekend en de 
vrijwillige aard ervan betekent dat deze overeenkomsten eenvoudig omzeild of gecorrumpeerd 
kunnen worden.  Ui het overleg van de Commissie over maatregelen ter aanvulling van de VPO-
aanpak werd duidelijk dat behoefte bestaat aan krachtige wetgeving om ervoor te zorgen dat 
illegaal hout en producten daarvan van de E-markt word verdrongen. 

De rapporteur is dan ook ingenomen met de voorgestelde verordening, maar betreurt het dat deze 
bijna vijf jaar na de steunbetuiging aan het FLEGT-actieplan komt. Zij is voorts van mening dat 
de verordening sterker geformuleerd moet worden en in bepaalde opzichten moet worden 
uitgebreid. 

Verbod
Het belangrijkste punt is dat de voorgestelde verordening niet concreet de invoer en verkoop van 
illegaal gekapt hout verbiedt - en nalaat de zwakke voorschriften ter voorkoming van handel in
illegaal hout2 aan te pakken, wat in het voorstel zelf wordt genoemd als de diepere oorzaak 
waarom illegale houtkap zo onuitroeibaar is. De herziene Lacey-act die in mei 2008 in Amerika 
                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-7.
2 Voorstel voor een verordening voor de verplichtingen van de marktdeelnemers die hout of houtproducten op de 
markt brengen (COM(2008)0644/3), blz. 2.
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werd aangenomen, kondigt een dergelijk verbod af, er bestaat dus een precedent. Er bestaat geen 
goede reden waarom de EU dit niet ook kan doen of zelfs verder kan gaan.  

De rapporteur stelt dan ook voor dat expliciet wordt verklaard dat marktdeelnemers alleen legaal 
hout en producten daarvan op de markt mogen aanbieden en dat dat moet gelden voor alle 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen.  

De reikwijdte van zorgvuldigheid en legaliteitseisen 
De rapporteur maakt en nieuw onderscheid tussen marktdeelnemers die hout of houtproducten 
"op de markt brengen" (wat betekent voor het eerst op de markt brengen) en de marktdeelnemers 
die producten "op de markt aanbieden" (alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen). 

De eis tot het betrachten van zorgvuldigheid zal het gebruik van goede methodes aanmoedigen 
en idealiter zullen alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen een zorgvuldigheidsstelsel 
toepassen.  De rapporteur erkent echter dat dit waarschijnlijk niet reëel is als het kleine 
marktdeelnemers betreft en beperkt dan ook de volledige naleving van deze eis, zoals uit het 
voorstel blijkt, tot marktdeelnemers die producten op de markt "brengen", omdat zij de grootste 
invloed uitoefenen op wat de EU binnenkomt en dus de grootste verantwoordelijkheid dragen. 

Alle exploitanten in de toeleveringsketen moeten gebonden zijn door het absolute verbod om 
hout of houtproducten van illegale oorsprong op de markt aan te bieden en moeten hiertoe de 
nodige zorgvuldigheid betrachten. Zoals de zorgvuldigheidseis de marktdeelnemers die hout of 
houtproducten op de markt brengen verplicht zich te vergewissen van de legaliteit van het hout 
en de producten daarvan in de toeleveringsketen1 en zich bij voorkeur te bevoorraden in landen 
met een betrouwbaar bosbeheer2 zal de mogelijkheid van vervolging voor de handel in illegaal 
gekapt hout, die van toepassing is op alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen, een 
aanmoediging zijn om de voorkeur te geven aan bevoorrading bij betrouwbare handelaren, dus 
degenen die hun zorgvuldigheidsverplichtingen het efficiëntst vervullen. Dit verdeelt de 
verantwoordelijkheid eerlijker over de marktdeelnemers.

De rapporteur is voorts van mening dat ter verbetering van de traceerbaarheid alle 
marktdeelnemers een minimum aan informatie moeten verschaffen over de producten, de 
oorsprong ervan en hun klanten. 

Toepasselijk wetgeving
In het FLEGT-actieplan wordt verklaard dat de EU duurzaam bosbeheer wil stimuleren3 en 
wordt de EU opgeroepen het vraagstuk van de illegale houtkap integraal aan te pakken. Afgezien 
van de aanpak van illegale houtkap gezien vanuit marktperspectief, moet deze verordening een 
bijdrage leveren aan de bredere doelstelling van een duurzame ontwikkeling als middel om de 
onderliggende oorzaken te bestrijden.  

Verbreding van de werkingsfeer van de toepasselijke wetgeving waardoor het begrip "legaliteit" 
wordt gedefinieerd, helpt om dit doel te bereiken Als ondertekenaren van talloze internationale 
en regionale verdragen, hebben de EU en de lidstaten zich al in wettelijke en politieke zin 
verplicht tot instandhouding en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, 
armoedebestrijding en bescherming van de rechten van inheemse volkeren en gemeenschappen 

                                               
1 idem, blz. 9.
2 idem, blz. 7.
3 EU FLEGT-actieplan (COM(2003)0251).
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die van de bosbouw afhankelijk zijn. Deze verordening kan een middel zijn om aan deze 
voorwaarden te voldoen.

Stelsels van zorgvuldigheidseisen
Het voorstel bevat weinig bijzonderheden over wat een stelsel van zorgvuldigheidseisen of het 
risicobeheersysteem dat er deel van uitmaakt, zou moeten omvatten, waardoor het gevaar bestaat 
van grote diversiteit tussen de lidstaten en de marktdeelnemers onderling, hetgeen zowel 
gevolgen heeft voor de bestuurlijke complexiteit (voor marktdeelnemers die in diverse landen 
actief zijn) en de uiteindelijke doeltreffendheid van het concept. De rapporteur wil derhalve 
stilstaan bij een aantal wezenlijke elementen. Het is vooral van belang duidelijk te maken dat de 
vereiste informatie over hout of producten daarvan door documentatie dient te worden 
ondersteund. en dat het risicobeheerssysteem als middel moet dienen om die gevallen te 
beoordelen, die speciale aandacht verdienen, waarbij eventueel aanvullende maatregelen kunnen 
worden toegepast voor de vereiste zorgvuldigheid en het tot een minimum terugbrengen van het 
risico dat illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht. 

Toezichthoudende organisaties en erkenning 
In verband met het hanteren van geharmoniseerde normen in de EU als geheel voor de 
organisaties die toezicht uitoefenen op de zorgvuldigheidsstelsels, stelt de rapporteur voor dat het 
besluit over de erkenning van de toezichthoudende organisaties op EU-niveau en niet op 
nationaal niveau wordt geregeld. De rapporteur gaat in het bijzonder in op de criteria waaraan 
deze organisaties moeten voldoen en op de informatie die zij moeten overleggen bij een 
aanvraag voor erkenning. Gecentraliseerde goedkeuring en duidelijke criteria in de verordening 
kunnen bijdragen aan het vermijden van zwakke schakels in het controlestelsel en aan 
vermindering van de administratieve complexiteit voor organisaties die in meer dan één lidstaat 
actief zijn.  

Onderzoek en controle door de bevoegde autoriteiten
Hoewel de rapporteur voorstelt dat de toezichthoudende organisaties op EU-niveau worden 
erkend, kunnen door de lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten een belangrijke rol spelen bij 
de uitvoering van het stelsel. Dit betekent onderzoeken of toezichthoudende organisaties voldoen 
aan de voorwaarden in de verordening en controles uitvoeren in de toeleveringsketen. De 
rapporteur is van mening dat het mogelijk moet zijn beide niveaus een actieve rol te laten spelen 
op grond van gemotiveerde zorgen van een derde partij, en op grond van voorafgaande planning. 
De rapporteur gaat uitvoerig in op de inhoud van onderzoek en controle, waarbij in beide 
gevallen op veldgegevens gebaseerde audits een rol spelen. 

Omdat illegale houtkap ernstige milieuschade veroorzaakt, dienen de bevoegde autoriteiten in de 
gelegenheid te worden gesteld onmiddellijk corrigerende maatregelen toe te passen zoals 
inbeslagname van illegaal gekapt hout of producten daarvan en stopzetting van 
handelsactiviteiten, als dit nodig wordt geacht om zo snel mogelijk een einde te maken aan de 
schade die wordt veroorzaakt door illegale kap voor de producten in kwestie (in plaats van de 
wachten op het volledig proces van vervolging) Het traceren van de herkomst van het hout moet 
worden vergemakkelijkt door het feit dat alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen verplicht 
op de hoogte moeten zijn van wie het hout en de producten ervan afkomstig is en aan wie zijzelf 
hebben geleverd.  

Uitzondering voor biomassa 
De rapporteur is van mening dat de uitzondering voor "energiebos" en biomassa, op grond van 
het feit dat die het onderwerp zullen zijn van toekomstige verplichte Europese 
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duurzaamheidscriteria, moet worden geschrapt. Deze verordening moet betrekking hebben op 
alle producten die hout van illegale herkomst bevatten. Het uitsluiten van producten die 
onderworpen zijn aan duurzaamheidscriteria in verband met de eis van legale herkomst, houdt in 
dat legaliteit en duurzaamheid elkaar zouden kunnen uitsluiten, maar legaliteit moet juist een 
onderliggende, maar absolute voorwaarde zijn voor duurzaamheid. 
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