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Horing - Forslag til forskrifter om omsetning av tommer og treprodukter -
gjennomforing av EUs tommerforordning i Norge

Det vises til brev fra Miljøverndepartementet (MD)av 21.11.2012 om ovennevnte.

Forslag til forskrift om omsetning av tommer og treprodukter gjennomfører ELIs
tommerforordning i norsk rett. Forskriften skal bidra til at ulovlig hogd tømmer og
produkter som stammer fra slik virksomhet ikke omsettes i Norge eller E0S-området
for øvrig. Tømmerforordningen trer i kraft i EU 3. mars 2013. Av utkastet til
høringsbrev framgår det at de sentrale elementene i forordningen er:

Forbud mot å omsette tømmer som er ulovlig høstet og produsert, og
produkter fremstilt av slikt tømmer.
Virksomheter som plasserer slikt tømmer og treprodukter på det indre
markedet for første gang, skal utvise tilbørlig aktsomhet for å forsikre seg om at
tømmeret eller treproduktet stammer fra lovlig skogsdrift.

e) Eor å kunne spore tømmer og treprodukter skal virksomhetene i alle
pafølgende handelsledd(forhandlerne)føre fortegnelse over leverandører og
kunder (men ikke den endelige forbruker).

Forordningene er foreløpig ikke innlemmet i E0S-avtalen. Ifølge MD anses de som
EOS-relevante og akseptable. Det tas sikte på at forordningene skal tre i kraft også i
Norge 3. mars 2013. Forberedelsene til gjennomføringen skjer i samarbeid mellom MD
og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Statens landbruksforvaltning foreslås som
ansvarlig myndighet etter tømmerforordningen når det gjelder norskprodusert tømmer
og treprodukter. og forurensningsdirektoratet foreslås som ansvarlig myndighet
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når det gjelder importert tømmer og treprodukter.

Ifølge MD vil konsekvensene for næringslivet være begrensede. Virksomheter som
omsetter tømmer eller tømmerprodukter må etablere egne systemer for "tilbørlig
aktsomhet" i forbindelse med risikovurderingene som skal gjøres, eller knytte seg til
systemer som tilbys av oppfølgingsorganisasjoner. Virksomhetene må også sørge for å
oppbevare all relevant dokumentasjon i minst fcm år.

Ansvarlige myndigheter vil måtte utarbeide rutiner og systemer for tilsyn, kontroll,
rapportering og oppfølging. Videre vil det løpende kontrollarbeidet innebære
kostnader. Kontrollene antas å skje gjennom stikkprøvekontroll og dokumentkontroll.

Det fremgår av børingsbrevet at kostnadene for ansvarlige myndigheter vil dekkes over
MDs og LMDs respektive budsjetter, innenfor departementenes gjeldende
budsjettrammer.

FIN vil avvente høringsuttalelsenc og Mlls videre oppfølging før FIN tar stilling til
saken.
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