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Ny förordning om timmer 
träder i kraft i EU

En ny EU-förordning om timmer för att bekämpa handeln med 
olagligt timmer träder i kraft i alla EU-länder den 3 mars 2013. Enligt 
lagen, som kommer att påverka alla inom virkeshandeln, blir det 
förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer på den europeiska 
marknaden. Syftet är att ta itu med det växande globala problemet 
med olaglig avverkning.

I lagen, som omfattar både importerat och inhemskt timmer och 
dito trävaruprodukter, fastställs förfaranden som de som bedriver 
handel med trä ska följa för att minimera risken för att olagligt 
avverkat trä används. Det innebär att verksamhetsutövare – som 
definieras som de som släpper ut en trävara för första gången på 
EU:s marknad – genom att visa ”tillbörlig aktsamhet” måste göra allt 
de kan för att se till att det trä som de bedriver handel med är lagligt. 
Handlare – som definieras som de som säljer eller köper timmer 
som redan finns på marknaden – måste spara information om sina 
leverantörer och kunder så att det trä som de bedriver handel med 
enkelt kan spåras. Förordningen är emellertid inte en gränsåtgärd 
och leveranser kontrolleras inte vid EU:s gränser. 

EU:s förordning, som omfattar ett brett urval produkter1 – från papper 
och pappersmassa till massiva trävaror och golvmaterial – är en del 
av de insatser som genomförs i de europeiska länderna för att ta itu 
med problemet med olaglig avverkning. Fenomenet har allvarliga 
ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekter – det är kopplat 
till avskogning och klimatförändringar och innebär dessutom att den 
verksamhet som lagliga verksamhetsutövare bedriver undergrävs 
och att deras försörjning äventyras. Dessutom kan det bidra till 
att konflikter om mark och resurser uppstår. Genom att genomföra 
förordningen kan ditt land påverka skogsbruket inom Europa och 
runt om i världen och bidra till att olaglig avverkning upphör. 

1  Återvunna produkter och tryckt papper såsom böcker, tidskrifter och dagstid-
ningar är bara några exempel på trävaror som inte omfattas av lagstiftnin-
gen. En förteckning över alla produkter som omfattas av förordningen finns i 
bilagan till förordningen.  

Kommentarer till redaktören:

1. EU:s förordning om timmer, som antogs av Europaparlamentet och 
rådet den 20 oktober 2010 och som kommer att börja gälla i 
alla EU-länder den 3 mars 2013, finns här i sin helhet: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R
0995:SV:NOT  

2. I förordningen definieras olaglig avverkning som avverkning 
av trä som strider mot lagar eller bestämmelser i det land där 
avverkningen sker.

3. Timmer och trävaror anses uppfylla förordningens krav om de 
omfattas av en gällande licens inom ramen för Flegt eller ett 
giltigt Cites-tillstånd.  

4. Privatpersoner som köper eller säljer timmer och trävaror för 
eget bruk påverkas inte av förordningen.
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