Pressemeddelelse til udsendelse til medlemsstaterne

EU’s nye forordning om ulovligt træ
træder i kraft i Den Europæiske Union
Den 3. marts 2013 træder EU’s nye forordning om ulovligt træ
(EUTR) i kraft i alle EU-lande. Den har til formål at bekæmpe handel
med ulovligt træ. I henhold til loven, som finder anvendelse på alle
aktører inden for træhandel, er det forbudt at markedsføre ulovligt
fældet træ på EU-markedet. Den indgår i bestræbelsen på at løse
det voksende problem med ulovlig skovhugst på verdensplan.
Loven, som både dækker træ og træprodukter, der importeres til
og produceres i EU, omfatter en række procedurer, der skal følges
af aktørerne på handelsområdet for at reducere risikoen for brugen
af ulovligt træ. Det betyder, at virksomheder – der i forordningen
defineres som organer, der bringer træ eller træprodukter i
omsætning på EU-markedet for første gang – ved hjælp af et
«due diligence»-system skal træffe de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at det træ, de handler med, er lovligt. Derudover skal
forhandlere – som i forordningen defineres som organer, der sælger
eller køber træ eller træprodukter, som allerede er bragt i omsætning
på EU-markedet – opbevare information om leverandører og kunder,
således at det træ, de handler med, nemt kan spores. Forordningen
er dog ikke en grænseforanstaltning, og forsendelserne kontrolleres
ikke ved EU-grænsen.
EUTR omfatter en lang række produkter1 – fra papir til papirmasse,
massivt træ og gulvbrædder – og indgår i de europæiske landes
vedvarende bestræbelser på at bekæmpe ulovlig skovhugst.
Denne ulovlige praksis har alvorlige økonomiske, miljømæssige
og samfundsmæssige konsekvenser – den sættes ikke alene i
forbindelse med afskovning og klimaændringer, men underminerer
også de legitime virksomheders bestræbelser og livsgrundlag, og
kan føre til konflikter om arealer og ressourcer. Ved at håndhæve
forordningen kan dit land være med til at påvirke skovpraksis i
Europa og i hele verden og bekæmpe ulovlig skovhugst.

1	Noget af det træ og nogle af de træprodukter, der ikke er omfattet af loven
er: genbrugsprodukter og trykte dokumenter såsom bøger, tidsskrifter og
aviser. Se bilaget til forordningen for en liste over alle de produkter, der er
omfattet af EUTR.

Miljø

Bemærkninger til udgiveren:
1.

Den fulde ordlyd af EUTR, som blev vedtaget af EuropaParlamentet og Rådet den 20. oktober 2010, og som træder i
kraft i alle EU-lande den 3. marts 2013, findes på: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:D
A:NOT

2.

I henhold til EUTR er ulovlig skovhugst, når der fældes træ i strid
med oprindelseslandets gældende lovgivning.

3.

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

4.

Forordningen finder ikke anvendelse på personer, som sælger
eller køber træ eller træprodukter til personlig brug (i modsætning til kommerciel brug).

