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NEPCon er anerkendt som overvågningsorgan (MO), formelt godkendt af Europa-Kommissionen og EFTA1 

Tilsynsmyndigheden som kompetente til at støtte og overvåge virksomheder i deres bestræbelser på at opfylde 

EU's tømmerforordning (EUTR). Vores LegalSource™ due diligence system (DDS) er på linje med EUTR, og vores 

overvågningstjenester hjælper din virksomhed med at sikre korrekt implementering gennem regelmæssige 

evalueringer af din præstation, potentielt suppleret med kurser. 

 
Sikre en due diligence proces af høj kvalitet  

EU's tømmerforordning indeholder meget specifikke krav til operatører, der 

indfører træprodukter på markederne i EU og EFTA. Et centralt krav er at 

udvikle og implementere due diligence-systemer, som omfatter evnen til 

at få adgang til oplysninger om materialet og vurdere og mindske risikoen 

for at placere ulovligt materiale på markedet. Hvis en del af din handel er 

omfattet af EUTR due diligence krav, er et velfungerende due diligence 

system afgørende for at opfylde dine juridiske forpligtelser. 

Processen med at udøve due diligence som krævet af EU indebærer en række steps, herunder risikovurdering af 

forsyningskæden, udvikling og gennemførelse af en risikoreducerende handlingsplan, evaluering af effektiviteten 

af de trufne foranstaltninger, og kapacitetsopbygning af relevant personale. For at lette din proces og sikre 

tilstrækkelig kvalitet, kan du overveje at samarbejde med en kompetent serviceudbyder. 

 

Hvorfor vælge et EU-anerkendt overvågningsorgan?  

EU og EFTA-lande opretholder en officiel liste over anerkendte overvågningsorganer (MO'er), der er blevet 

godkendt til at udføre due diligence-ydelser. 

Det er frivilligt at arbejde med en MO; du kan vælge at udvise due diligence efter eget skøn. De vigtigste fordele 

ved at engagere sig med en MO er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis due diligence system 

Vores DDS er EUTR-kompatibelt 

og godkendt af EU. Systemet er 

gratis tilgængeligt på 

www.nepcon.org/DDS  

 

EU / EFTA-operatørerne er forpligtet til at oprette et due diligence-system, der dækker alle EUTR-kravene. I 

stedet for at opfinde dit eget system bruger du simpelthen MO's system. MO følger udviklingen relateret til 

EUTR tæt og vedligeholder et EUTR-kompatibelt due diligence-system baseret på deres kompetencer og indsigt. 

System 

2 

MO’er er omhyggeligt blevet evalueret af Europa-Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden, som har fundet 

dem kompetente til at levere et passende due diligence-system og tilhørende overvågningsydelser. Du behøver 

ikke at dobbelttjekke deres ekspertise eller gyldigheden og funktionaliteten på de Due Diligence systemer, de 

tilbyder. 

Tiltro 

 1 

Sikkerhed 

3 Da MO’er formelt er anerkendt af EU og overvåges af de nationale kompetente myndigheder, giver et 

samarbejde med en MO øget sikkerhed for, at din due diligence-præstation opfylder EU-kravene. Vores 

kompetente eksperter kender EUTR ud og ind, og du får den kvalificerede feedback, du har brug for, for at 

sikre, at du er på rette spor. 

1 Som medlemmer af den europæiske frihandelsaftale har Norge, Island og Lichtenstein vedtaget EUTR og gennemfører 

tilsvarende regulering for tømmerindustrien, herunder brug af overvågningsorganer. 



 
 
 
 
 
 
 

  Få adgang til LegalSource Due Diligence System-filer på 
www.nepcon.org/DDS 

 

LegalSourceTM Due Diligence Systemet 
Vores LegalSource DDS gennemgås mindst en gang om året og revideres løbende i overensstemmelse med EU's 

officielle fortolkninger og andre udviklinger. Systemfilerne er frit tilgængelige fra vores hjemmeside på 

www.nepcon.org/DDS. Du må downloade og bruge disse filer uden at samarbejde med os til overvågningsydelser. 

 

Regelmæssige evalueringer 
Vores overvågningsydelser udføres inden for LegalSource-rammen, og evalueringer udføres mod LegalSource-

standarden. Vores overvågningsydelser indebærer LegalSource-certificering, der giver adgang til LegalSource-

certificeret krav. 

 

Kapacitetsopbygning og support 
For at sikre en problemfri proces og reducere opstartsproblemer, overvej at bruge vores LegalSource Kickstarter 

Training Course til at uddanne medarbejderne i, hvordan I implementerer LegalSource System. Uddannelsen giver 

også medarbejdere en fælles forståelse af systemets formål og funktioner. Uddannelse er en valgfri add-on 

service, der supplerer vores overvågningsydelser. 

 

Forudsætninger for brug af NEPCon som MO 
Operatører, der anvender NEPCon til EUTR-overvågningsydelser, er forpligtet til at anvende LegalSource DDS som 

grundlag for deres egne due diligence-procedurer; systemet er imidlertid fleksibelt, og du kan tilpasse det for at 

matche din virkelighed, forudsat at det forbliver i overensstemmelse med EUTR-kravene. 

 

Som kunde af vores overvågningsydelser skal du opretholde LegalSource-certificering, da dette er vores måde at 

yde streng sikkerhed for din EUTR-kompatible systemimplementering2. Vær også opmærksom på, at EU-

anerkendte overvågningsorganer er forpligtet til at rapportere væsentlige eller gentagne fejl for korrekt 

implementering af due diligence-systemet til den lokale kompetente myndighed. 

 

Bemærk at et samarbejde med en MO ikke fritager din virksomhed for ansvar i henhold til EUTR. 

 

Omkostninger 
Dine omkostninger afhænger af størrelsen og kompleksiteten af din virksomhed samt omfanget af ydelser. 

Afhængig af de ydelser, du har brug for, kan omkostningerne dække besøg på stedet, evalueringsrapporter, 

levering af kapacitetsudvikling, leverandørrevisioner og andre specifikke ydelser. 

 

  

  Tømmerlovlighed know-how 

NEPCon er et anerkendt overvågningsorgan, der tilbyder et EUTR-kompatibelt due diligence-system. Udover 

EUTR-overvågningsydelser omfatter vores LegalSourceTM-program LegalSource-certificering, 

leverandørverifikation, due diligence facilitering og kursusmoduler. Vores LegalSource DDS har været genstand 

for grundig test i industrien og anvendes som rammer for udvikling af DDS i European Timber Trade Federation 

(ETTF). 

Vores revisionskompetencer er baseret på over to årtier med at yde revisionsydelser til ansvarlige 

tømmerforsyningskæder, herunder at verificere lovligheden af skovhugst. Vi imødekommer over 1.500 FSC 

certificerede virksomheder i mere end 20 lande. Som supplement til disse ydelser er vi involveret i adskillige 

store initiativer, projekter og netværk, der søger at lette lovlig sourcing af tømmer. 

 

2 For at lære mere om denne proces henvises til vores faktablad om LegalSource-certificering. 


