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Pressmeddelande 
 

Luxemburg den 22 oktober 2015 
 

Olaglig skogsavverkning: “Europa bör göra sin hemläxa”, 
säger EU:s revisorer 
Att komma till rätta med den olagliga skogsavverkningen är avgörande om man ska få bukt med 
klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Som ett sätt att hjälpa miljön att 
skydda träden är det svårslaget. Den innovativa handlingsplan som kommissionen lanserade 2003 var därför 
ett välkommet initiativ. Men tolv år senare är de samlade resultaten magra, enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. 

”Fyra länder (Grekland, Ungern, Rumänien och Spanien) tillämpar ännu inte fullt ut EU:s timmerförordning, som 
infördes för att förhindra att olagligt avverkat timmer förs in på EU-marknaden. Eftersom kontrollkedjan inte är 
starkare än sin svagaste länk på den inre marknaden skulle olagligt avverkat timmer fortfarande kunna 
importeras till EU via dessa fyra länder. Europa har samtidigt verkat för ett licenssystem som ska garantera att 
timmerproducerande länder i världen endast exporterar lagligt avverkat timmer. EU bör först göra sin hemläxa 
och vara ett föredöme när det handlar om att komma till rätta med olaglig skogsavverkning och handel med 
olagligt avverkat timmer”, sade Karel Pinxten, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

EU:s revisorer granskade ändamålsenligheten i de viktigaste aspekterna av EU:s handlingsplan för 
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt). 300 miljoner euro fördelades 
till 35 länder mellan 2003 och 2013 inom ramen för handlingsplanen. Två länder, Indonesien och Ghana, kom 
långt i arbetet med att införa ett fullständigt licenssystem för sitt timmer, men i allmänhet gick det mycket 
långsamt och många länder kämpade för att övervinna hinder för goda styrelseformer. På de tolv år som har gått 
sedan kommissionen införde handlingsplanen har inget partnerland lyckats uppnå ett helt godkänt Flegt-
licenssystem. 

Bidragande faktorer till bristen på framsteg var att det saknades tillräcklig planering från kommissionens sida och 
även tydliga finansieringsprioriteringar för stödet till timmerproducerande länder. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen 

• fastställer tydliga mål och hur de ska uppnås, 
• fördelar resurserna till de timmerproducerande länder där de får störst effekt, 
• ser till att timmerförordningen tillämpas fullt ut i alla medlemsstater, 
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• inför effektiva bedömnings- och rapporteringsförfaranden för att följa upp initiativet, 
• använder erkända privata certifieringsorgan. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Utöver mycket stora miljöskador medför olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat 
timmer en förlust av den biologiska mångfalden och de har också en negativ inverkan på 
försörjningsmöjligheterna för människor som är beroende av skogen, underblåser korruption och 
försvagar rättsstatsprincipen. De leder också till att regeringar berövas välbehövliga inkomster. 

Med tanke på vilken effekt en minskning av den olagliga skogsavverkningen har på miljön är det en 
mycket effektiv metod för att minska koldioxidutsläppen jämfört med andra klimatpolitiska åtgärder 
som främjande av förnybar energi.  

Kommissionens förslag till en handlingsplan för EU för skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog (Flegt), som lades fram 2003 för att man skulle komma till rätta 
med problemet med olaglig skogsavverkning och tillhörande handel, var därför ett välkommet och 
mycket ambitiöst initiativ. Hörnstenen i handlingsplanen är ett bilateralt avtal mellan EU och ett 
träexporterande land – Flegts frivilliga partnerskapsavtal – som innebär att båda parter åtar sig att 
endast handla med lagligt avverkade trävaruprodukter.  

Men under den period som handlingsplanen omfattade tog kommissionen inte fram en lämplig 
arbetsplan med tydliga mål, delmål och en särskild budget. Stödet beviljades inte timmerproducerande 
länder enligt tydliga kriterier, och stödets effekt försvagades på grund av att så många länder 
konkurrerade om stödet. Det är mycket stor skillnad på hur långt de berörda länderna har kommit, 
men många har endast tagit små steg mot ett fullständigt licenssystem. Indonesien införde ett eget 
licenssystem och hoppas bli berättigat till ett fullständigt Flegt-licenssystem i en nära framtid. Ghana 
gjorde också stora framsteg mot ett fullständigt licenssystem. Men inget land har ännu uppfyllt 
villkoren för ett fullständigt Flegt-licenssystem. 

EU:s timmerförordning, som ska förhindra import eller utsläpp av olagligt avverkat timmer på EU-
marknaden, antogs inte förrän 2010 och trädde i kraft 2013. Tillämpningen i medlemsstaterna har tagit 
lång tid och när vi genomförde revisionen var det sex länder som inte följde den helt. Nyligen bedömde 
man att Lettland och Polen gjorde det, vilket betyder att fyra länder fortfarande inte har vidtagit de 
åtgärder som krävs. Att en sådan viktig åtgärd bara genomförs delvis sänder en dålig signal till 
timmerexporterande länder, som har ökat sina ansträngningar för att endast avverka lagligt timmer. 
Det leder till att EU riskerar att anklagas för dubbelmoral. 

Kommissionen bör ta till sig rekommendationerna i EU-revisorernas rapport och den aktuella 
utvärderingen av Flegt-initiativet och fundera på hur det nuvarande tillvägagångssättet kan ändras så 
att konkretare resultat uppnås. 

Särskild rapport nr 13/2015: EU:s stöd till timmerproducerande länder inom handlingsplanen för 
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) finns nu tillgänglig på 
engelska (och inom kort på övriga språk). 

 


