Weblinks
EUTR-tekst:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32010R0995:DA:NOT

Overblik over EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Vejledning vedrørende EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf
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Handler du med træ?

Websted for EU’s forordning
om ulovligt træ (EUTR):

Har du allerede hørt det?
Den 3. marts 2013 træder EU’s
forordning om ulovligt træ (EUTR)
i kraft med henblik på at bekæmpe
markedsføring af ulovligt fældet træ
på markedet i Den Europæiske Union.

http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Miljø

EU’s nye forordning
om ulovligt træ (EUTR)
I henhold til EUTR er det forbudt at bringe ulovligt
fældet træ og træprodukter heraf i omsætning
på EU-markedet. Forordningen finder anvendelse
på træ og træprodukter, som bringes i omsætning
på EU-markedet for første gang.
Hvorfor har vi brug for ny lovgivning?
EU ønsker at sætte en stopper for den ulovlige skovhugst
ved kilden til problemet: når der fældes træ i strid med
oprindelseslandets gældende lovgivning.

Hvad er problemet med ulovlig skovhugst?
Økonomisk
Det medfører tabte indtægter og underminerer
de legitime virksomheders bestræbelser.
Miljømæssigt
Det er forbundet med afskovning, klimaforandringer
og tab af biodiversitet.
Socialt
Det er forbundet med konflikter om arealer og ressourcer
og indfødte samfunds afmagt.

Hvem påvirkes heraf?

Hvad med FLEGT-licenser eller CITES-tilladelser?

Forordningen inddeler dem, der handler med træ og træprodukter,
i to kategorier: virksomheder og forhandlere.

Hvis det træ eller de træprodukter, du handler med, er omfattet
af en gyldig FLEGT-licens [insert link] eller CITES-tilladelse [insert
link], er de allerede i overensstemmelse med forordningens krav.

Virksomheder
Du bringer træ og træprodukter
i omsætning på EU-markedet
for første gang.

Forhandlere
Du sælger eller køber – til
kommercielle formål – træ eller
træprodukter, som allerede er bragt
i omsætning på det indre marked.

Dit ansvar

Dit ansvar

Du skal udvise “fornøden
omhu”, når du bringer træ i
omsætning på EU-markedet. Du
bærer ansvaret for at minimere
risiciene for forekomsten af træ
eller træprodukter fra ulovlige
kilder. Det betyder, at du skal
udvise fornøden omhu, eller et
såkaldte “due diligence”-system,
som tager udgangspunkt i:
• Oplysning
• Risikovurdering
• Risikobegrænsning

Du skal opbevare information om
dine leverandører og kunder (ikke
privatpersoner), således at det træ
og træprodukter, du handler med,
så nemt som muligt kan spores.

Hvilke produkter dækker forordningen?
Loven finder anvendelse på en lang række træ og træprodukter,
som er produceret i EU, eller importeret til EU. Det er dog ikke alt
træ eller alle træprodukter, der er omfattet.
Se bilaget til EUTR for en udtømmende liste over de produkter, der
er omfattet af forordningen.

Hvilke produkter dækker forordningen ikke?
Det skal bemærkes, at nedenstående liste ikke er udtømmende.
■■ Genbrugsprodukter
■■ Trykt papir såsom bøger, blade og aviser
■■ Emballage indeholdende varer, som udelukkende er anvendt
til at støtte, beskytte eller opbevare andre produkter
■■ En række produkter af bambus og spanskrør
■■ Andre produkter, der ikke er omfattet af bilaget(*)

Hvordan håndhæves loven?
Hvordan udviser virksomheder „due diligence“?
Som virksomhed kan du udvikle dit eget due diligence-system eller
benytte et system, der er udviklet af et overvågningsorgan. Se
vores websted for at finde et overvågningsorgan i nærheden af dig.

Forordningen er bindende for alle EU-medlemsstater. Den
lovgivende myndighed i dit land fastsætter sanktioner for at
sikre overholdelsen af forordningen. En kompetent myndighed
i hvert land koordinerer håndhævelsen af forordningen. I Danmark
er Naturstyrelsen kompetent myndighed.
EUTR er ikke en grænseforanstaltning: Import kontrolleres ikke
ved grænsen.
* Se den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 for de omfattede produkter.

