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VÄGLEDNING  

FÖR EU:S TIMMERFÖRORDNING 1 
 

INLEDNING 

EU:s timmerförordning

 

 

 
1. DEFINITIONEN AV UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN 

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 2 – Definitioner 



 på den inre marknaden

 för första gången 
göra en 

vara tillgänglig för första gången

utsläppande på marknaden
 

 i samband med kommersiell verksamhet  

 
 
Alla

 

verksamhetsutövare

verksamhetsutövare

utsläppande på marknaden



2. DEFINITION AV FÖRSUMBAR RISK 
 

Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 6 – System för tillbörlig aktsamhet 

 

 

 Var avverkades timret? 

 

 Ger förvaltningsnivån anledning till oro? 

 

 Har leverantören lämnat in alla nödvändiga intyg om att gällande lagstiftning följs och går de 
att kontrollera? 

 

 Finns det indikationer på att ett företag i leveranskedjan deltar i verksamhet som hänger 
samman med olaglig avverkning? 

 Är leveranskedjan komplex?5 

leveranskedjans komplexitet



 
3. FÖRTYDLIGANDE AV KOMPLEXITETEN I LEVERANSKEDJAN 

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 6 – System för tillbörlig aktsamhet 

Komplexiteten i leveranskedjan

 

 

 
 

 
4. FÖRTYDLIGANDE AV KRAVET PÅ HANDLINGAR SOM VISAR ATT TIMRET 

ÖVERENSSTÄMMER MED TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING  
 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning artiklarna 2 och 6 System för tillbörlig aktsamhet 





 
 
 
 

Corruption Perceptions Index

5A. FÖRTYDLIGANDE AV PRODUKTDEFINITIONEN – 
FÖRPACKNINGSMATERIAL  

Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 2 och bilagan till EU:s timmerförordning 

 

 
 
 När någon av dessa artiklar släpps ut på marknaden som en fristående vara

ska den omfattas av förordningen och då måste tillbörlig 
aktsamhet visas. 

 Om förpackningsmaterial enligt HS-nr 4415 eller 4819 används som ”stöd, skydd eller bärare” 
för en annan vara ska det inte omfattas av förordningen. 

 



 
Sammanfattningsvis omfattas följande av förordningen:
 
 

Följande omfattas inte av förordningen:
 

5B. FÖRTYDLIGANDE AV PRODUKTDEFINITIONEN – AVFALL OCH 
ÅTERVINNINGSPRODUKTER  

Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – skäl 11 och artikel 2 + direktiv 2008/98/EG – artikel 
3.1 

 

 inte
 inte

 
 
Ska träflis och sågspån som framställs som biprodukter vid sågverk omfattas av förordningen?

utsläppande på marknaden

Ska möbler tillverkade av virke från rivningshus omfattas av förordningen?

6. ROLLEN FÖR SYSTEM SOM ANVÄNDS AV TREDJE PART I  
RISKBEDÖMNING OCH RISKREDUCERING 8 

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – skäl 19 och artikel 6 – System för tillbörlig 
aktsamhet + kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 – artikel 4 – Riskbedömning 
och riskreducering 
 
A. Bakgrundsinformation 



B. Vägledning 



 
 

 

 

7. REGELBUNDEN UTVÄRDERING AV SYSTEM FÖR TILLBÖRLIG  AKTSAMHET  
 

Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 4 – Verksamhetsutövarnas skyldigheter 

system för tillbörlig aktsamhet

 

 
 

8. SAMMANSATTA PRODUKTER  
 

Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 6.1 

Nomenclature of timbers used in EuropeNomenclature Générale des Bois Tropicaux



 
9. SKOGSBRUKSSEKTORN 

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 2 

 

 
 
 

 
10A. BEHANDLING AV TIMMER MED CITES- ELLER FLEGTLIC ENS 

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 3 

 

 

10B. BEHANDLING AV TRÄVAROR SOM INTE FÖRTECKNAS I C ITES FRAMSTÄLLDA 
AV TIMMER FRÅN CITES-LISTADE ARTER  

 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 3 + rådets förordning (EG) nr 338/97 

Cites och EU:s förordningar om handel med vilda djur och växter 



Problemställning 

1) Bilaga B 
Swietenia 
macrophylla (II) 
(Populationen i den 
neotropiska 
regionen omfattar 
Central- och 
Sydamerika samt 
Karibien) #6 
 

 
2) Bilaga B 
Swietenia mahagoni 
(II) #5 
 

exemplar



 

 
Slutsats 

inte

11. BEHANDLING AV AGENTER  
 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artiklarna 2, 6 och 10 
 
A. Bakgrundsinformation 

 
B. Vägledning 
 
Agenter och tillbörlig aktsamhet 



Agenter och verksamhetsutövare som är etablerade i olika länder 

12. BEHANDLING AV ÖVERVAKNINGSORGANISATIONER  
 
Tillämplig lagstiftning: EU:s timmerförordning – artikel 8 + kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 363/2012 – artikel 8 + kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 – artikel 6
 
1. Kommunikation och samordning mellan övervakningsorganisationer och behöriga myndigheter 
 
A. Bakgrundsinformation 

B. Vägledning 

 
2. Intressekonflikter 
 
A. Bakgrundsinformation 

 
Intressekonflikter uppkommer i en situation då en person har ett personligt eller annat sekundärt intresse 
som kan påverka eller förefalla påverka hans eller hennes möjlighet att utöva sitt uppdrag på ett 
opartiskt och objektivt sätt (baserat på Europarådets rekommendation R (2000)10E)  
 
B. Vägledning 



 

 

 

 

3. Användning av intyg om tillbörlig aktsamhet utfärdade i tredjeländer 
 
A. Bakgrundsinformation 

 
B. Vägledning 

 
4. Kontroller av övervakningsorganisationer som erbjuder tjänster i en medlemsstat där de inte 
har något kontor 
 
A. Bakgrundsinformation 

B. Vägledning 

utöva verksamhet



 
5. Behöriga myndigheters kontroller av verksamhetsutövare som använder sig av 
övervakningsorganisationer
 
A. Bakgrundsinformation 

B. Vägledning



BILAGA I 
 

HUR SKA TOLKNINGEN AV UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN TILLÄMPAS I 
PRAKTIKEN? 

Scenario 1

► 

Scenario 2

► 

Scenario 3

► 

[Scenarierna 4, 5 och 6 handlar om EU-enheter som köper timmer och trävaror från icke-EU-enheter 
under något olika omständigheter, som förklaras i slutet av varje scenario] 
 
Scenario 4

► 

[I detta scenario överförs äganderätten från en icke-EU-enhet till en EU-enhet innan produkten fysiskt 
förs in i EU.] 
 
Scenario 5



► 

 
[I detta scenario överförs äganderätten från icke-EU-enheten till EU-enheten först efter det att produkten 
fysiskt har förts in i EU.] 

Scenario 6  

► 

[I detta scenario överförs äganderätten från icke-EU-enheten till en EU-enhet först efter det att 
produkten fysiskt har förts in i EU och det finns inget avtal före denna tidpunkt.]  

Scenario 7

► 

Scenario 8

► 

Scenario 9

► 

[I scenarierna 10 och 10a belyser vi att träd på rot inte omfattas av förordningen. Beroende på hur 
avtalsvillkoren är utformade kan verksamhetsutövaren vara antingen skogsägaren eller det företag som 
har rätt att avverka timmer för distribution eller användning i den egna verksamheten.] 
 
Scenario 10

► 



 

► 



 
EXEMPEL PÅ UPPGIFTER OM SAMMANSATTA VAROR 
 

Nej 

Produkttyp

Period –

Volym

Beståndsdel Beskrivning Art

Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

– 
Ej
tillämpligt

 
Pinus 

sylvestris
 Picea 

abies

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Produkttyp

Period –

Volym

Beståndsdel Beskrivning Art
Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

– 
Ej
tillämpligt

 Fagus 
sylvatica – 

Ej
tillämpligt 



Produkttyp  

Period –  

Volym  

Beståndsdel Beskrivning Art

Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

Acacia 
mangium 

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Nej

Pinus radiata
Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Produkttyp

Period –

Volym

Beståndsdel Beskrivning Art
Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

Ej 
tillämpligt 

 – Ej
tillämpligt

  



Produkttyp

Period –

Volym

Beståndsdel Beskrivning Art

Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

Calophyllum
 

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Populus  
Nej



Produkttyp

Period

Volym

Beståndsdel Beskrivning Art

Avverknings-
land/ 
avverknings-
område

Avverk-
nings- 
koncession

Laglighets-
bevis

Möjligt att 
släppa ut på 
marknaden?

Tsuga 
heterophylla

Pseudotsuga 
menziesii,

Thuja 
plicata  

Picea 
glauca

Pinus contorta

”

” 

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Populus  
”

” 

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

Populus 
tremuloides 
Populus 
balsamifera  

Picea 
glauca

Pinus 
banksiana 

Ja (om väl-
grundat
förtroende)

 




