
Miljö

Länkar

Förordningen om timmer:
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:SV:NOT

Sammanfattning av EU:s förordning om timmer:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Vägledningsdokument om EU:s 
förordning om timmer:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

Webbplatsen för EU:s 
förordning för timmer:
http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Har du hört vad som händer 
den 3 mars 2013? Då träder 
EU:s förordning om timmer 
i kraft. Syftet är att sätta stopp 
för handeln med olagligt avverkat 
trä på Europeiska unionens 
marknad.

Bedriver du handel 
med trä?
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EU:s nya förordning 
om timmEr
I och med att EU:s förordning om timmer träder i kraft 
blir det förbjudet att släppa ut olagligt avverkat 
timmer och varor som tillverkats av sådant timmer 
på EU:s marknad. Förordningen gäller trä och trävaror 
som släpps ut på EU:s marknad för första gången.

Varför behövs det en ny lagstiftning?
EU vill ta itu med själva källan till olaglig avverkning, dvs. 

avverkning som strider mot lagar och bestämmelser i det land 
där avverkningen sker.

Vilka problem uppstår på grund av olaglig 
avverkning?

Ekonomiska
Det leder till att intäkter går förlorade och till att 

den verksamhet som lagliga verksamhetsutövare 

bedriver undergrävs.

miljörelaterade
Det leder till avskogning, klimatförändringar och 

förlust av biologisk mångfald.

sociala
Det leder till konflikter om mark och resurser, 

och till minskad makt för lokalbefolkningar.

Vad gäller i fråga om Flegt-licens och 
Cites-tillstånd?
Om det timmer eller de trävaror du bedriver handel med omfattas 

av en giltig Flegt-licens eller ett giltigt Cites-tillstånd uppfylls 

kraven i förordningen redan.

Vilka produkter omfattas av förordningen?
Lagen gäller ett brett urval timmer och trävaror som tillverkats 

inom EU eller importerats. Den omfattar dock inte allt timmer 

och alla trävaror.

En utförlig förteckning över vilka produkter som omfattas av lagen 

finns i bilagan till EU:s förordning om timmer.

Vilka produkter omfattas inte?
Observera att nedanstående förteckning inte är heltäckande.

 ■ Återvunna produkter.
 ■ Tryckt papper såsom böcker, tidskrifter och dagstidningar.
 ■ Förpackningsmaterial som innehåller varor och som endast 

använts som stöd, skydd eller bärare för en annan vara.
 ■ Vissa produkter av bambu och rotting.
 ■ Andra produkter som inte anges i bilagan*.

Hur ser man till att förordningen efterlevs?
Förordningen är bindande i alla EU-medlemsstater. Lagstiftaren 

i ditt land fastställer påföljder för att se till att förordningen 

efterlevs. I varje land finns en behörig myndighet som samordnar 

efterlevnaden av förordningen.

EU:s förordning om timmer är inte en gränsåtgärd, vilket innebär 

att importvaror inte kontrolleras vid gränserna.

Vem påverkas av förordningen?
I förordningen delas de som bedriver handel med timmer och 

trävaror in i två kategorier: verksamhetsutövare och handlare.

VErksamhEtsUtöVarE handlarE

Du släpper ut timmer eller 
trävaror på EU:s marknad 
för första gången.

Du säljer eller köper timmer 
eller trävaror som redan har 
släppts ut på den inre marknaden 
i kommersiellt syfte.

Ditt ansvar Ditt ansvar

Du ska visa ”tillbörlig 
aktsamhet” när du släpper ut 
trävaror på EU:s marknad. Det 
är ditt ansvar att minimera 
risken för att träet kommer från 
olagliga källor eller tillverkas 
av olagligt avverkad skog. Det 
innebär att du ska tillämpa ett 
riskhanteringssystem som kallas 
systemet för tillbörlig aktsamhet 
och som baseras på följande:
• Information
• Riskbedömning
• Riskreducerande 

förfaranden

Du ska spara information om 
dina leverantörer och kunder så 
att det blir så enkelt som möjligt 
att spåra träet du hanterar.

Hur gör verksamhetsutövare för att visa 
”tillbörlig aktsamhet”?
Som verksamhetsutövare kan du utveckla ett eget system för 

tillbörlig aktsamhet eller använda ett system som utvecklats 

av en övervakningsorganisation. På vår webbplats hittar du 

information om övervakningsorganisationer nära dig.

(*)  I Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 kan du som är 
importör kontrollera huruvida en produkt omfattas eller ej.




