Baggrundsbriefing til medierne

Den Europæiske Unions
forordning om ulovligt træ
(EUTR) 2013
Den Europæiske Unions forordning om ulovligt træ (EUTR) er en del
af EU’s FLEGT-handlingsplan (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) til bekæmpelse
af ulovlig skovhugst i hele verden.

Verdens skove: en vigtig
naturressource
Der findes 1,3 milliarder fattige i verden, der er afhængige af skovene som en del eller hele deres livsgrundlag. Ud over at opretholde
disse lokalsamfund kan skovene også bidrage til at forebygge og
tilpasse klimaændringer, fremme biodiversiteten og spille en afgørende rolle inden for miljøbeskyttelse, eksempelvis ved at forebygge
ørkendannelse og erosion. Derudover har skovene en økonomisk
værdi, idet skove og træer skaber en indtægt på mindst 180 € milliarder om året fra tømmer, træbrændsel og andre skovprodukter.1

Ulovlig skovhugst: Hvad er problemet?
Ulovlig skovhugst – når der fældes træ i strid med oprindelseslandets gældende lovgivning – har omfattende negative økonomiske,
miljømæssige og samfundsmæssige virkninger for nogle af verdens mest sårbare skove og samfund, som er afhængige af disse
skove.
Ulovlig skovhugst medfører tabte indtægter (vurderes til 7 milliarder euro om året), underminerer de legitime virksomheders
bestræbelser og forbindes med afskovning, tab af biodiversitet
og udledning af drivhusgasser samt konflikter om arealer og ressourcer og indfødte samfunds afmagt.

1

Kilde FAO – Opgørelse af skovressourcer 2010

Miljø

Den Europæiske Unions (EU’s) rolle
I 2011 foregik 35   % (€37,8 mia.) af den globale handel med råvarer af træ gennem og i EU. Det er svært at vurdere, hvor stor en
procentdel af denne handel der vedrørte ulovligt fældet træ. Vi ved
dog med sikkerhed, at EU er et vigtigt eksportmarked for de lande,
hvor ulovligheden og den dårlige forvaltning af skovbrugssektoren er
mest fremherskende.
Ved at tillade træ og træprodukter, som eventuelt stammer fra ulovlige kilder, på EU-markedet sætter vi en stopper for bestræbelserne
hos de træproducerende lande, der prøver at bekæmpe ulovlig skovhugst, og understøtter i sidste ende denne praksis.

EU’s reaktion:
FLEGT-handlingsplanen
Ulovlig skovhugst har længe været et problem. Men det var ikke
før 1990’erne, at forskning fra lande som Cambodja og Indonesien
kunne vise, hvor alvorligt problemet reelt var. Emnet kom på dagsordenen for den mellemstatslige diskussion i forbindelse med G8handlingsprogrammet for skove i 1998.
FLEGT-handlingsplanen (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) blev vedtaget i 2003,
og dermed kom emnet op på EU-plan. Planen omfatter en række
foranstaltninger, som har til formål at udelukke ulovligt fældet træ
fra vores marked, forbedre forsyningen af lovligt træ og øge efterspørgslen efter ansvarligt producerede træprodukter. EU’s forordning om ulovligt træ (EUTR) og de frivillige partnerskabsaftaler
(handelsaftaler med træeksporterende lande til forebyggelse af
markedsføring af ulovligt træ på det europæiske marked) indgår
som de to nøglekomponenter i handlingsplanen.

EU’s forordning om ulovligt træ:
et overblik
EUTR-forordning (EU) nr. 995/2010 blev vedtaget den 20. oktober
2010 og træder i kraft i alle EU-medlemsstater den 3. marts 2013.
I henhold til forordningen er det forbudt at markedsføre ulovligt fældet træ og træprodukter på EU-markedet. I henhold til forordningen
inddeles organer, der handler med træ eller træprodukter, i to kategorier – virksomheder og forhandlere. De har hver især en række
klare forpligtelser.

Sekundær lovgivning

EUTR suppleres ved to andre retsakter, som uddyber forordningen:
1.

Forordning om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer:
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012

2.

Forordning om sikring af en ensartet gennemførelse af loven:
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012

Hvem påvirkes heraf?
Virksomheder – der i forordningen defineres som organer, der bringer træ eller træprodukter i omsætning på EU-markedet for første
gang – skal implementere et risikoforvaltningssystem eller et ‘due
diligence’-system. I modsætning hertil skal forhandlere – som i henhold til EUTR er organer, som sælger eller køber træ eller træprodukter, der allerede er bragt i omsætning på EU-markedet – føre fortegnelser over deres leverandører og kunder, således at træprodukterne
om nødvendigt nemt kan spores.
Hvad er omfattet?
Loven omfatter både træ og træprodukter produceret i EU og træ og
træprodukter, der er importeret fra andre lande. Loven finder anvendelse på en lang række træ og træprodukter, men ikke alle. Se bilaget til EUTR for en liste over de produkter, der er behandlet i loven.

Frivillige partnerskabsaftaler:
et overblik
Frivillige partnerskabsaftaler er bilaterale aftaler med træproducerende lande. Aftalerne gør det muligt for EU at opfylde efterspørgslen efter lovligt træ og yde teknisk bistand og kapacitetsopbygning
til regeringen, den private sektor og civilsamfundet i det pågældende land. For de lande, der har indgået en frivillig partnerskabsaftale
med EU, gælder det, at der kun må importeres træ og træprodukter
omfattet af en FLEGT-licens til EU. Disse produkter anses som værende i overensstemmelse med EUTR.
Ghana, Republikken Congo, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik og Liberia indgik frivillige partnerskabsaftaler i oktober 2012,
og Indonesien forventes at underskrive en sådan aftale i 2013. Derudover er der igangværende forhandlinger med Den Demokratiske
Republik Congo, Gabon, Malaysia og Vietnam, og forhandlingerne
med Guyana, Honduras og Laos er indledt.

