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EU:s förordning om timmer  
kräver att lagligt timmer används

Europeiska unionen vill hindra att olagligt timmer och produkter som 
förädlats utgående från sådant når EU och används inom unionen. Med 
olagligt timmer avses timmer och trävaror som avverkats, transporterats eller 
sålts i strid med lagarna i ursprungslandet. EU:s förordning om timmer  
(EUTR 995/2010) börjar tillämpas i medlemsländerna den 3 mars 2013.

EU:s förordning om timmer baserar sig på EU:s hand-
lingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog (FLEGT, Forest 
Law Enforcement, Governance and Trade). Varje EU-
medlemsland utser en behörig myndighet som utövar 
tillsyn över efterlevnaden av förordningen. I Finland har 
Landsbygdsverket utsetts till behörig myndighet i fråga 
om genomförandet av förordningen om timmer.

Användning av olagligt timmer och olagliga trävaror är 
ett viktigt och växande globalt problem. Effekterna är 
biologiska, ekonomiska och sociala. Olaglig avverkning 
bidrar kraftigt till avskogning, klimatförändring och för-
luster för den biologiska mångfalden. Den undergräver 
också laglydiga verksamhetsutövares konkurrensställ-
ning i både export- och importländerna och leder till 
avsevärda inkomstbortfall för staterna. Dessutom utgör 
den ett hinder för hållbar utveckling i u-länderna. Väp-
nade konflikter finansieras med den, och den kan också 
ha kopplingar till allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Vem gäller förordningen och vad  
tillämpas den på?
Förordningen om timmer tillämpas dels på timmer som 
avverkas inom EU och varor som tillverkas av sådant, 
dels på timmer och trävaror som importeras till EU. 
Enligt EU-lagstiftningen är de som importerar och 
säljer timmer och trävaror ansvariga. När timmer och 
trävaror släpps ut på EU:s marknad för första gången är 
leverantören skyldig att säkerställa att det inte medföljer 
sådana produkter där råvaror som klassificeras som 
olagliga har använts vid tillverkningen. Förordningen 
gäller dem som importerar timmer och trävaror som når 
EU:s marknad för första gången (verksamhetsutövare) 
och dem som handlar med timmer och trävaror inom 
EU (handlare). (Figur 1).

Förordningen tillämpas på både råvirke och sådana 
produkter som tillverkats av trä, t.ex. plywood, kartong, 
möbler, pappersmassa och papper. Förordningen 
tillämpas inte på återvunna produkter, rotting, bambu 
och tryckt papper såsom böcker, tidskrifter och 
dagstidningar.
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Bekanta dig närmare med förordningen: 
www.mavi.fi
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Vad förpliktar förordningen till?
Verksamhetsutövarna ska visa tillbörlig aktsamhet när de släpper ut 
timmer och trävaror på marknaden. Därför ska de tillämpa ett system 
för tillbörlig aktsamhet (due diligence system, dds). Systemet ska 
innehålla de inslag som fastställs i artikel 6 i förordningen om timmer 
(EUTR 995/2010). Varje system för tillbörlig aktsamhet består av tre 
övergripande inslag: tillgång till information, riskbedömning och redu-
cering av den risk som fastställs (figur 2). En verksamhetsutövare som 
på basis av riskbedömningen konstaterar att risken för att timmer 
är olagligt eller trävaror är olagliga är större än försumbar ska vidta 
åtgärder för att reducera risken.

Bestämmelser om detaljerade regler för systemet för tillbörlig akt-
samhet finns i EU:s genomförandeförordning (EU 607/2012). I den 
sägs det att verksamhetsutövare ska tillämpa systemet för tillbörlig 
aktsamhet på varje specifik typ av timmer eller trävara som levererats 
inom en period på högst 12 månader, om den som levererar timmer 
eller trävara, trädarterna, avverkningslandet, avverkningsregionen 
inom landet och avverkningskoncessionerna förblir oförändrade. Om 
t.ex. det område från vilket timret levereras eller leverantören byts, 
ska systemet för tillbörlig aktsamhet tillämpas på nytt.

Enligt artikel 5.1 i genomförandeförordningen ska verksamhetsutö-
varen se till att informationen om verksamhetsutövarens leveranser 
som avses i artikel 6.1 a i förordningen om timmer och tillämpning av 

riskreducerande förfaranden dokumenteras i lämpliga 
register. Registren ska bevaras i 5 år.

Enligt genomförandeförordningen ska verksamhetsutö-
varna när de tillämpar system för tillbörlig aktsamhet 
kunna visa hur den insamlade informationen har kon-
trollerats mot de riskkriterier som föreskrivs i artikel 6.1 
b i förordningen om timmer (EUTR 995/2010). De ska 
dessutom kunna visa hur ett beslut om riskreducerande 
åtgärder har fattats och hur risknivån har fastställts.

Verksamhetsutövarna kan använda antingen egna 
system eller system som har tagits fram av övervak-
ningsorganisationer som Europeiska kommissionen 
har erkänt. Varje verksamhetsutövare ska upprätthålla 
och regelbundet utvärdera det system för tillbörlig 
aktsamhet som den använder, utom när verksam-
hetsutövaren använder ett system som inrättats av en 
övervakningsorganisation.

För att säkerställa möjligheten att spåra ursprunget för 
timmer och trävaror ska handlarna föra register över 
sina leverantörer och kunder. Uppgifterna om leverantö-
rer och kunder ska sparas i minst 5 år. 

 

Figur 2. Inslag i 
system för tillbörlig 
aktsamhet (dds).
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1) Information

· Produktbeskrivning
· Trädartens namn
· Avverkningsland, vid behov också region där 

timret avverkades och avverkningskoncession
· Kvantitet

· Leverantör, ”vem som har levererat varorna”
· Kund, “vem varorna har levererats till”
· Handlingar och uppgifter som visar att den 

tillämpliga lagstiftningen har följts

Systemet ska ge tillgång till följande uppgifter:

2) Riskbedömning

· Säkerställande av överensstämmelse med till-
lämplig lagstiftning (t.ex. certifiering) 

· Allmän förekomst av olaglig avverkning av 
trädarter

· Allmän förekomst av olaglig avverkning i det land 
eller den region där timret har avverkats

· Sanktioner och väpnad konflikt
· Leveranskedjans komplexitet

Förfaranden genom vilka verksamhetsutövaren kan analysera och bedöma risken för att olagligt  
avverkat timmer släpps ut på marknaden:

3) Riskreducering

· Kompletterande information 
· Kompletterande handlingar

· Kontroll av en tredje part

Åtgärder och förfaranden som är tillräckliga och rimliga för att effektivt minimera risken. 
Kan omfatta krav på Möjligt att 
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Mer information från 
Landsbygdsverket
Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jord-
brukarstöd, företags- och projektstöd för 
landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat 
och utvecklar förvaltningsservicen. Mavi ansvarar 
för användningen av nationella stödmedel och 
medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond 
samt utövar tillsyn över efterlevnaden av EU:s 
förordning om timmer i Finland.

www.mavi.fi


