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EU:s förordning 

om timmer blir gällande 

från och med den 3 mars 2013

Olaglig skogsavverkning är avverkning som strider mot 
lagar och bestämmelser i landet där avverkningen sker. 
Olaglig avverkning är ett globalt problem med tydligt 
negativa ekonomiska, miljömässiga och sociala konse-
kvenser.

Ekonomiskt sett resulterar olaglig avverkning i förlorade 
inkomster och andra uteblivna vinster. Miljömässigt 
associeras olaglig avverkning med avskogning, klimat-
förändring och förluster för den biologiska mångfalden. 
Socialt sett är olaglig skogsavverkning ofta kopplad till 
konfl ikter om mark och resurser, minskad makt för lokal- 
och ursprungsbefolkningar samt väpnade konfl ikter.

Olaglig verksamhet undergräver även ansvarsfulla verk-
samhetsutövares arbete genom att billigare timmer 
och trävaror från olaglig avverkning släpps ut på mark-
naden. 

I oktober 2010 antog EU en ny förordning om timmer (1) 
för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer 
som en av fl era åtgärder inom EU:s handlingsplan från 
2003 för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvalt-
ning av och handel med skog (Flegt). 

(1)  Genom denna förordning fastställs skyldigheter för verksamhetsutövare 

som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EU-995/2010). 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:295:SOM:SV:HTML

Förordningens genomförande

Varje medlemsland kommer att utse en behörig myn-
dighet som ska samordna efterlevnaden av förord-
ningen. Medlemsländerna ska också fastställa arten 
och omfattningen av de påföljder som ska tillämpas 
om förordningen inte efterlevs. 

Enligt förordningen föreskrivs att ”övervakningsorga-
nisationer” ska erkännas av Europeiska kommissionen. 
Organisationerna, som kommer att vara privata enhe-
ter, kommer att förse verksamhetsutövare inom EU 
med verksamma system för tillbörlig aktsamhet. Verk-
samhetsutövarna kan därmed ta fram ett eget system 
eller använda ett som tagits fram av en övervaknings-
organisation. 

Mer information

Ytterligare information fi nns på:

http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_ logging.htm
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Grundläggande skyldigheter enligt 

EU:s förordning om timmer

Förordningen motverkar handeln med olagligt avver-
kat timmer och trävaror genom tre grundläggande 
skyldigheter:

1) Olagligt avverkat timmer och varor tillverkade av 
sådant timmer får inte släppas ut på EU-markna-
den.

2) De handlare inom EU som släpper ut trävaror på 
EU:s marknad för första gången ska visa ”tillbörlig 
aktsamhet”.

När timret och trävarorna väl nått marknaden kan de 
säljas vidare och/eller omformas innan de når slutkun-
den. För att kunna spåra trävaror är de ekonomiska 
verksamhetsutövarna i  denna del av leveranskedjan 
(som enligt förordningen ses som handlare) skyldiga att

3) föra register över sina leverantörer och kunder.

Vad är ”tillbörlig aktsamhet”?

Huvudsyftet med ”tillbörlig aktsamhet” är att verksam-
hetsutövare ska utöva riskhantering för att minimera 
risken för att timmer eller trävaror från olaglig avverk-
ning släpps ut på EU-marknaden.

De tre huvudinslagen för systemet för tillbörlig aktsam-
het är:

• Information: Verksamhetsutövaren måste ha till-
gång till information om timret och trävarorna, 
avverkningsland, kvantiteter, detaljer om leveran-
tören och information om huruvida den nationella 
lagstiftningen efterlevts.

• Riskbedömning: Verksamhetsutövaren ska bedöma 
risken för förekomst av olagligt timmer i sin leverans-
kedja utifrån den information som fastställts ovan 
och måste också beakta förordningens kriterier.

• Riskminskning: När bedömningen visar att det fi nns 
en risk för förekomst av olagligt timmer i  leverans-
kedjan kan risken minskas genom att ytterligare 
information och kontroller krävs av leverantören.

Europeiska kommissionen kommer att ta fram mer 
detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet 
i juni 2012.

Vilka produkter omfattas av förordningen?

Förordningen omfattar en mängd trävaror såsom genu-
ina trävaror, golvmaterial, plywood, pappersmassa och 
papper. Återanvända produkter omfattas ej av syste-
met, liksom rotting, bambu och tryckt papper såsom 
böcker, tidskrifter och dagstidningar. Produktomfatt-
ningen kan ändras om det behövs.

Förordningen gäller både import och inhemsk produk-
tion av timmer och trävaror. 

Timmer och trävaror anses uppfylla förordningens krav 
om de omfattas av gällande licenser inom ramen för 
Flegt  (2) eller konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 
(CITES) (3).

(2)  http://ec.europa.eu/environment/forests/fl egt.htm 

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