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Hver EU-medlemsstat udpeger en kompetent myndighed, der skal koordinere forordningens håndhævelse.
Medlemsstaterne vil også fastsætte typen og omfanget af de sanktioner, der skal gælde i tilfælde af manglende overholdelse af forordningen.
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Gennemførelse af forordningen

Forordningen kræver, at »overvågningsorganerne«
skal anerkendes af Europa-Kommissionen. Disse organer, der vil være private foretagender, vil forsyne EUvirksomheder med brugsklare »due diligence«-ordninger. Virksomhederne kan enten udarbejde deres egen
ordning eller anvende en, som et overvågningsorgan
har udarbejdet.

EU’s forordning
om ulovligt træ træder i kraft
den 3. marts 2013

Yderligere oplysninger
Der kan findes yderligere oplysninger på følgende
websted:
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

Der er tale om ulovlig skovhugst, når der fældes træ i
strid med oprindelseslandets gældende lovgivning.
Ulovlig skovhugst er et globalt problem med omfattende negative økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger.
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I økonomisk forstand resulterer ulovlig skovhugst i tabte
indtægter og tabte fordele. I miljømæssig forstand forbindes ulovlig skovhugst med afskovning, klimaforandringer og tab af artsmangfoldighed. I samfundsmæssig forstand forbindes ulovlig skovhugst med konflikter
om arealer og ressourcer, lokale og indfødte samfunds
afmagt og væbnede konflikter.
Ulovlige aktiviteter underminerer også de ansvarlige
virksomheders bestræbelser ved at udbyde billigere,
men ulovligt træ og ulovlige træprodukter på markedet.
I oktober 2010 vedtog EU en ny forordning (1) for at
bekæmpe handel med ulovligt fældet træ; den er et led
i en række foranstaltninger i EU-handlingsplanen fra
2003 for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og
handel på skovbrugsområdet (FLEGT).
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Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Trykt på genbrugspapir, der har fået tildelt EU’s
miljømærke for grafisk papir
(http://www.ecolabel.eu/)
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Printed in Belgium
(1) Forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og
træprodukter i omsætning (EU 995/2010)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:EN:HTML

Forordningen modvirker handel med ulovligt fældet
træ og træprodukter ved hjælp af tre primære forpligtelser:
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De væsentligste krav i EU-forordningen

1) Den forbyder omsætning af ulovligt fældet træ og
træprodukter fremstillet heraf på EU-markedet.
2) EU-virksomheder, der for første gang bringer
træprodukter i omsætning på EU-markedet, skal
udvise fornøden omhu (»due diligence«).
Når træ og træprodukter først er på markedet, kan de
sælges og/eller forarbejdes, før de når den endelige forbruger. For at kunne spore træprodukter skal virksomhederne i denne del af forsyningskæden (i forordningen
benævnt forhandlere) føre:
3) fortegnelser over virksomhedernes leverandører
og kunder.

Hvad betyder »due diligence«?
Kernen i »due diligence«-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering for at minimere
risikoen for at bringe ulovligt fældet træ eller træprodukter indeholdende ulovligt fældet træ i omsætning
på EU-markedet.
De tre hovedelementer i »due diligence«-ordningen er:
• Oplysning: Virksomheden skal have adgang til
oplysninger, der beskriver træet og træprodukterne,
hugstlandet, mængde, navn og adresse på leverandøren og oplysninger om overensstemmelse med
national lovgivning.
• Risikovurdering: Virksomheden bør vurdere risikoen
for ulovligt træ i forsyningskæden baseret på ovennævnte oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen.
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• Risikobegrænsning: Når vurderingen viser, at der
er risiko for ulovligt træ i forsyningskæden, kan den
pågældende risiko afhjælpes ved at kræve yderligere
oplysninger og efterprøvning hos leverandøren.
Europa-Kommissionen vil udarbejde mere detaljerede
regler for »due diligence«-ordningen inden juni 2012.

Hvilke produkter dækker forordningen?
Forordningen dækker en lang række træprodukter, herunder produkter af massivt træ, gulvbrædder, krydsfinér, papirmasse og papir. Forordningen dækker ikke
genvundne produkter samt spanskrør, bambus og trykt
papir (bøger, blade og aviser). Produktsortimentet kan
om nødvendigt ændres.
Forordningen gælder for både importerede produkter
og træ og træprodukter, der er fremstillet på hjemmemarkedet.
Træ og træprodukter omfattet af gyldige FLEGT- (2) eller
CITES-licenser (3) anses for at overholde forordningens
krav.

(2) http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

