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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. …/2010

(... gada ...),

ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, 

kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 3,

                                               

1 OV C 318, 23.12.2009., 88. lpp.
2 OV C , , lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un 

Padomes ... Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Meži nodrošina daudzus dažādus vides, ekonomikas un sociālus labumus, tostarp 

izstrādājumus no kokmateriāliem – un ne tikai kokmateriāliem – kā arī vides 

pakalpojumus. 

(2) Ņemot vērā to, ka visā pasaulē aug pieprasījums pēc kokmateriāliem un koka 

izstrādājumiem, un tas – līdz ar daudzu kokmateriālu ražotāju valstu mežsaimniecības 

nozares organizatoriskām un pārvaldes nepilnībām - nelikumīga mežizstrāde un ar to 

saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par aizvien problemātiskiem jautājumiem.

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un tā rada nopietnas starptautiska mēroga problēmas. 

Tā būtiski apdraud mežus, jo veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20 % CO2 emisiju, 

apdraud bioloģisko daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, 

kā arī tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 

aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas.

(4) Komisijas 2003. gada 21. maija Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei "Tiesību 

aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība mežsaimniecības jomā (FLEGT): ES Rīcības 

plāna priekšlikums" ir ierosināts pasākumu kopums, atbalstot starptautiskus centienus cīņā 

pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību. 
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(5) Eiropas Parlaments un Padome atzinīgi novērtēja minēto paziņojumu un atzina, ka 

Savienībai ir jāatbalsta pasaules mēroga centieni risināt nelikumīgas mežizstrādes 

problēmu.

(6) Saskaņā ar paziņojumā ieskicēto mērķi – proti, nodrošināt, lai Savienībā ievestu tikai tādus 

koka izstrādājumus, kas būtu ražoti saskaņā ar attiecīgās ražotājas valsts tiesību aktiem –

Savienība ir risinājusi sarunas ar kokmateriālu ražotājām valstīm (partnervalstīm) par 

brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem (Voluntary Partnership Agreement – VPA), kas 

līgumslēdzējām pusēm uzliek juridisku pienākumu ieviest licencēšanas sistēmas un 

reglamentēt minētajos VPA uzskaitīto kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību.

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret nelikumīgu 

mežizstrādi un ar to saistītu tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina VPA iniciatīva un 

jāuzlabo tādu politikas jomu sinerģijas, kuras tiecas saglabāt mežus un nodrošināt labu 

vides aizsardzību, tostarp klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma 

apkarošanu.
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(8) Būtu jāatzīst tādu valstu centieni, kuras ar Savienību ir noslēgušas FLEGT VPA, un tajos 

iekļautie principi, jo īpaši likumīgi iegūtu kokmateriālu definīcija. Būtu jāņem vērā arī tas, 

ka saskaņā ar FLEGT licencēšanas sistēmu uz Savienību eksportē tikai tādus 

kokmateriālus, kas ir iegūti saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, un koka 

izstrādājumus, kas izgatavoti no šādiem kokmateriāliem. Tādēļ kokmateriāli, kas izmantoti 

koka izstrādājumos, kuri minēti II un III pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 2173/2005 

(2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu 

importam Eiropas Kopienā 1 un ir izgatavoti Regulas (EK) Nr. 2173/2005 I pielikumā 

minētajās partnervalstīs, būtu jāuzskata par likumīgi iegūtiem, ja šie kokmateriāli atbilst 

minētajai regulai un attiecīgiem īstenošanas noteikumiem.

(9) Būtu jāņem vērā arī tas, ka Starptautiskajā apdraudētu savvaļas dzīvnieku un augu sugu 

tirdzniecības konvencijā (Convention on International Trade of Endangered Species of 

Fauna and Flora – CITES) ir paredzēts, ka konvencijas pusēm CITES eksporta atļauju 

piešķir tikai tad, ja CITES uzskaitītās sugas ir iegūtas, inter alia, ievērojot eksportētājas 

valsts tiesību aktus. Tāpēc kokmateriāli no koku sugām, kas ir minētas A, B un 

C pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas 

dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību 2, būtu jāuzskata par 

likumīgi iegūtiem, ja šie kokmateriāli atbilst minētajai regulai un attiecīgiem īstenošanas 

noteikumiem.

                                               

1 OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.
2 OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. 
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(10) Ņemot vērā to, ka nelikumīgu mežizstrādi izraisa sarežģīti faktori, un arī tās sekas ir 

sarežģītas, būtu jāmazina nelikumīgu darbību stimuli, kontrolējot tirgus dalībnieku rīcību.

(11) Ņemot vērā to, ka nelikumīga mežizstrāde nav starptautiski definēta, nelikumīgas 

mežizstrādes definīcijas pamatā vajadzētu būt tās valsts tiesību aktiem, kurā kokmateriāli ir 

iegūti.

(12) Daudzus koka izstrādājumus vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc pirmās laišanas tirgū. 

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, šīs regulas prasības būtu jāpiemēro tikai 

tādiem tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž iekšējā tirgū kokmateriālus un koka 

izstrādājumus, nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas ir iesaistīti piegādes ķēdē.

(13) Paturot prātā, ka tirgus dalībniekiem būtu uzkrauts nesamērīgs slogs, ja viņiem būtu 

jāsniedz informācija par tādu kokmateriālu izcelsmi, kuri ir atkārtoti izmantoti koksnes 

izstrādājumos, šī regula nebūtu attiecināma uz tādiem izstrādājumiem.
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(14) Tirgus dalībniekiem, kas kokmateriālus un koka izstrādājumus iekšējā tirgū laiž pirmo 

reizi, būtu jāveic likumības pārbaudes, izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu 

(likumības pārbaužu sistēmu), lai mazinātu iespējamību, ka iekšējā tirgū laiž nelikumīgi 

iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus. 

(15) Likumības pārbaužu sistēmā ir trīs elementi, kas ir raksturīgi risku regulācijai – piekļuve 

informācijai, riska novērtējums un apzināto risku mazināšana. Likumības pārbaužu 

sistēmai būtu jānodrošina piekļuve informācijai par iekšējā tirgū pirmo reizi laistu 

kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes avotiem un piegādātājiem, kā arī attiecīgai 

informācijai par spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu. Izmantojot minēto informāciju, tirgus 

dalībniekiem būtu jāveic iespējamo risku novērtējums. Kad riski ir apzināti, tirgus 

dalībniekiem tie būtu jāmazina samērīgi ar apzināto risku apjomu, lai novērstu to, ka tirgū 

laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka 

izstrādājumus.

(16) Lai izvairītos no lieka administratīvā sloga, tirgus dalībniekiem, kas jau lieto sistēmas vai 

procedūras, kuras atbilst šīs regulas prasībām, nevajadzētu likt veidot jaunas sistēmas.

(17) Lai konstatētu paraugpraksi mežsaimniecības nozarē, riska novērtēšanas procedūrā var 

izmantot sertifikāciju vai citus trešo personu pārbaudītus modeļus, pie kuriem pieder spēkā 

esošo tiesību aktu ievērošanas pārbaudes.
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(18) Kokrūpniecības nozare ir ļoti nozīmīga Savienības ekonomikā. Tirgus dalībnieku 

organizācijas ir svarīgi nozares elementi, jo tās visnotaļ pārstāv tirgus dalībnieku intereses 

un sadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku. Šīm organizācijām ir arī vajadzīgā 

lietpratība un spēja analizēt attiecīgos tiesību aktus un veicināt, lai to biedri ievērotu 

noteikumus, tomēr tās nedrīkstētu izmanto šādas zināšanas, lai dominētu tirgū. Lai sekmētu 

šīs regulas īstenošanu un veicinātu paraugprakses attīstību, ir lietderīgi atzīt organizācijas, 

kas ir izstrādājušas likumības pārbaužu sistēmas, kuras atbilst šīs regulas prasībām. Šādu 

atzīto organizāciju saraksts būtu jāpublisko, lai tirgus dalībnieki varētu izmantot atzītās 

pārraudzības organizācijas.

(19) Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga tas, lai tirgus dalībnieki faktiski pildītu šīs 

regulas uzliktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzības gadījumā būtu 

jāveic oficiālas pārbaudes, kas var ietver arī pārbaudes tirgus dalībnieka telpās, un tām 

vajadzētu būt iespējai prasīt, lai tirgus dalībnieki veic attiecīgas korektīvas darbības. 

(20) Kompetentajām iestādēm būtu jāglabā pārbaužu dati un jādara pieejama svarīgākā 

informācija visiem, kas iesniedz pieteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību 

sabiedrībai 1.

                                               

1 OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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(21) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītas tirdzniecības starptautisku 

izplatību, kompetentajām iestādēm būtu jāsadarbojas savā starpā un ar trešo valstu 

administratīvām iestādēm un Komisiju.

(22) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka par šīs regulas pārkāpumiem piemēro iedarbīgas, 

samērīgas un atturošas sankcijas. 

(23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 290. pantu attiecībā uz pārraudzības organizāciju atzīšanas un 

atzīšanas atsaukšanas procedūrām, citiem attiecīgiem risku novērtēšanas kritērijiem, kas 

var būt vajadzīgi, lai papildinātu šajā regulā paredzētos kritērijus, un attiecībā uz 

kokmateriālu un koka izstrādājumu uzskaitījumu, uz kuriem attiecas šī regula. Īpaši 

svarīgi, lai Komisija sagatavošanas posmā konsultētos ar ekspertiem, ievērojot saistības, ko 

tā uzņēmusies 2009. gada 9. decembra paziņojumā par LESD 290. panta īstenošanu.

(24) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 1.

                                               

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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(25) Tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm būtu jādod pietiekams laiks, lai 

sagatavotos šīs regulas prasību izpildei.

(26) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi - proti, apkarot nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu 

tirdzniecību - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās 

rīcības mēroga dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz 

vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
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1. pants

Temats

Ar šo regulu attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū laiž kokmateriālus un 

koka izstrādājumus, nosaka pasākumus, lai mazinātu iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi iegūtus 

kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem kokmateriāliem.

2. pants

Definīcijas 

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "kokmateriāli un koka izstrādājumi" ir pielikumā minētie kokmateriāli un koka 

izstrādājumi, izņemot koka izstrādājumus, kas ir iegūti no tādiem kokmateriāliem vai koka 

izstrādājumiem, kuri jau ir laisti tirgū, un koka izstrādājumus vai tādu izstrādājumu 

sastāvdaļas, kuras ir izgatavotas no kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kam 

kalpošanas laiks ir beidzies un ko citos apstākļos iznīcinātu kā atkritumus; 
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b) "laišana tirgū" ir jebkāda kokmateriālu un koka izstrādājumu piegāde iekšējā tirgū, kas 

notiek pirmo reizi, lai tos par samaksu vai bez maksas izplatītu vai izmantotu komerciālās 

darbībās. Tā ietver arī piegādi ar distanciālās saziņas līdzekļiem, kā tie definēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju 

aizsardzību saistībā ar distances līgumiem 1;

c) "tirgus dalībnieks" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž tirgū kokmateriālus vai 

koka izstrādājumus;

d) "ieguves valsts" ir valsts vai teritorija, kurā ir iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumos 

izmantoti kokmateriāli; 

e) "likumīgi iegūti" ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā ieguves valstī; 

f) "nelikumīgi iegūti" ir iegūti, pārkāpjot tiesību aktus, kas ir spēkā ieguves valstī;

                                               

1 OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp.
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g) "spēkā esoši tiesību akti" ir tiesību akti, kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un ar ko 

reglamentētas šādas jomas:

– tiesības iegūt kokmateriālus oficiāli publiskotās robežās;

– maksājumi par ieguves tiesībām un kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir saistītas 

ar kokmateriālu ieguvi;

– kokmateriālu ieguve, tostarp tieši saistīti tiesību akti vides un mežsaimniecības jomā;

– tādas trešo personu leģitīmas lietojuma tiesības un īpašumtiesības, kuras ietekmē 

kokmateriālu ieguve; un

– tirdzniecības un muitas tiesību akti, ciktāl tas attiecas uz mežsaimniecības nozari.

3. pants

Tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu statuss, 

uz kuriem attiecas FLEGT un CITES

Regulas (EK) Nr. 2173/2005 II un III pielikumā uzskaitītajos koka izstrādājumos izmantotie 

kokmateriāli, kuru izcelsme ir Regulas (EK) Nr. 2173/2005 I pielikumā uzskaitītajās partnervalstīs 

un kuri atbilst minētajai regulai un tās īstenošanas noteikumiem, šīs regulas piemērošanas nolūkā 

uzskata par likumīgi iegūtiem.
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Kokmateriālus no Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā uzskaitītajām koku sugām, kuri

atbilst minētajai regulai un tās īstenošanas noteikumiem, šīs regulas piemērošanas nolūkā uzskata 

par likumīgi iegūtiem. 

4. pants

Tirgus dalībnieku pienākumi

1. Tirgus dalībnieki veic likumības pārbaudes, lai mazinātu iespējamību laist tirgū nelikumīgi 

iegūtus kokmateriālus vai no šādiem kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus. Lai 

to nodrošinātu, viņi izmanto procedūru un pasākumu sistēmu (turpmāk "likumības 

pārbaužu sistēma"), kā izklāstīts 5. pantā. 

2. Visi tirgus dalībnieki uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu, ko viņi 

izmanto, ja vien tirgus dalībnieki neizmanto likumības pārbaužu sistēmu, ko ir izveidojusi 

kāda 7. pantā minētā pārraudzības organizācija. 

5. pants

Likumības pārbaužu sistēmas

1. Regulas 4. panta 1. punktā minētajās likumības pārbaužu sistēmās ir šādi elementi:
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a) pasākumi un procedūras, kas dod pieeju šādai informācijai par tirgus dalībnieka tirgū 

laistiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem:

– koku sugas apraksts, arī pilns zinātnisks nosaukums vai ikdienā lietots 

nosaukums, tirdzniecības nosaukums un izstrādājuma tips;

– ieguves valsts un, vajadzības gadījumā, precīzs attiecīgās valsts reģions, kur 

kokmateriāli iegūti;

– daudzums (apjoms, svars vai vienību skaits); 

– tā piegādātāja nosaukums vai vārds un adrese, kurš ir piegādājis materiālus 

attiecīgam tirgus dalībniekam; 

– dokumenti vai cita informācija, kas apliecina tādu kokmateriālu un koka 

izstrādājumu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem;

b) risku novērtējumi, kas tirgus dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, ka tirgū tiek

laisti nelegāli iegūti kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem izgatavoti koka 

izstrādājumi.
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Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā minētā informācija, kā arī attiecīgi riska 

novērtēšanas kritēriji, tostarp: 

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie tiesību akti, un tas var ietvert trešo 

personu veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus modeļus, kas attiecas uz 

spēkā esošu tiesību aktu ievērošanu;

– tas, ka konkrētu sugu koki tiek iegūti galvenokārt nelegāli;

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai precīzā ieguves valsts reģionā ieguve 

vai prakse ir galvenokārt nelegāla;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes sarežģītība; 

c) izņemot gadījumus, kad b) apakšpunktā minētajos risku novērtējumos apzinātie riski

ir maznozīmīgi – risku mazināšanas procedūras, kuras ir piemērotu un samērīgu 

pasākumu un procedūru kopums, ar ko efektīvi mazina šos riskus, un kuras var prasīt 

arī papildu informāciju vai dokumentus un/vai trešo personu veiktas pārbaudes. 
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2. Sīki izklāstītus noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 1. punkta vienādu īstenošanu, 

izņemot šā panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajā daļā minētos citus attiecīgos risku 

novērtējumu kritērijus, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. 

Šos noteikumus pieņem līdz …*.

3. Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas 

apzināta ar 18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem, Komisija var pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz citiem attiecīgiem risku novērtējumu

kritērijiem, kas var būt vajadzīgi, lai papildinātu šā panta 1. punkta b) apakšpunkta 

otrajā daļā minētos kritērijus. Pieņemot tādus deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar 

attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā izklāstītās 

procedūras.

                                               

* OV: Lūgums ievietot datumu - 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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6. pants

Kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas atbild par šīs 

regulas piemērošanu. 

Dalībvalstis līdz … * dara Komisijai zināmus kompetento iestāžu nosaukumus un adreses. 

Dalībvalstis informē Komisiju par visām kompetento iestāžu nosaukumu un adrešu 

maiņām. 

2. Komisija publisko, tostarp internetā, kompetento iestāžu sarakstu. Sarakstu regulāri 

atjaunina.

7. pants 

Pārraudzības organizācijas

1. Pārraudzības organizācija veic šādas funkcijas:

a) uztur un regulāri izvērtē likumības pārbaužu sistēmu saskaņā ar 5. pantu un dod 

tirgus dalībniekiem tiesības to izmantot;

b) pārbauda, vai tirgus dalībnieki pareizi izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

                                               

* OV: Lūgums ievietot datumu: seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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c) attiecīgi rīkojas, ja tirgus dalībnieks likumības pārbaudes sistēmu nelieto pareizi, kā 

arī informē kompetentās iestādes, ja tirgus dalībnieks pieļauj smagu vai atkārtotu 

pārkāpumu.

2. Organizācija var lūgt to atzīt par pārraudzības organizāciju, ja tā atbilst šādām prasībām:

a) tā ir juridiska persona un ir juridiski izveidota Savienībā;

b) tai ir pietiekama spēja, lai veiktu 1. punktā minētās funkcijas; un

c) tā veic savas funkcijas, izvairoties no interešu konflikta.

3. Pieteikuma iesniedzēju, kas atbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām, atzīst par 

pārraudzības organizāciju, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

a) dalībvalsts kompetentā iestāde atzīst pārraudzības organizāciju, kas paredz darboties 

tikai un vienīgi attiecīgā dalībvalstī, un par to tūlīt informē Komisiju;

b) Komisija, informējusi dalībvalstis, atzīst pārraudzības organizāciju, kas paredz 

darboties vairāk nekā vienā dalībvalstī vai visā Savienībā. 
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4. Kompetentās iestādes regulāri pārbauda, vai pārraudzības organizācijas, kas darbojas kādu 

kompetento iestāžu jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā uzskaitītās funkcijas un atbilst 

2. punktā uzskaitītajām prasībām.

5. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka pārraudzības organizācija, ko Komisija ir atzinusi, vai 

nu vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas, vai arī vairs neatbilst 2. punktā 

uzskaitītajām prasībām, tā tūlīt informē Komisiju.

6. Kompetentās iestādes vai Komisija var atsaukt atzīšanu, ja kompetentā iestāde vai 

Komisija konstatē, ka pārraudzības organizācija vairs nepilda 1. punktā uzskaitītās 

funkcijas vai neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām. Kompetentā iestāde vai Komisija 

var atsaukt vienīgi tādu atzīšanu, ko tā pati ir izdevusi. Pirms Komisija atsauc atzīšanu, tā 

informē dalībvalstis. Dalībvalstis informē Komisiju par atzīšanas atsaukšanu.
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7. Lai papildinātu procedūras noteikumus par to, kā atzīst pārraudzības organizācijas un kā 

atsauc to atzīšanu, kā arī lai tādus noteikumus grozītu, ja praksē tas izrādās vajadzīgs, 

Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. Pieņemot šādus 

deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Šajā punktā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13. līdz 15. pantā izklāstītās 

procedūras. Šos aktus pieņem līdz … *.

8. Sīki izklāstītus noteikumus par 4. punktā minēto pārbaužu biežumu un būtību, kuri 

vajadzīgi, lai nodrošinātu minētā punkta vienādu īstenošanu, pieņem saskaņā ar 16. panta 

2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Šos noteikumus pieņem līdz …*.

8. pants

Pārraudzības organizāciju saraksts

Komisija publicē pārraudzības organizāciju sarakstu Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā 

un dara to pieejamu savā interneta vietnē. Sarakstu regulāri atjaunina. 

                                               

* OV: Lūgums ievietot datumu - 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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9. pants

Tirgus dalībnieku pārbaudes

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki ievēro 

4. un 5. pantā izklāstītās prasības.

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās pārbaudes. 

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, tās var sniegt

paziņojumu, ka attiecīgam tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas darbības. Ja attiecīgais 

tirgus dalībnieks neveic tādas darbības, viņam var piemērot sankcijas saskaņā ar 17. pantu.

10. pants

Pārbaužu dokumentēšana

1. Kompetentās iestādes glabā dokumentāciju par 9. panta 1. punktā minētajām pārbaudēm

līdz ar konkrētām norādēm par to būtību un rezultātiem, kā par visiem paziņojumiem

attiecībā uz korektīvām darbībām, kas sniegti saskaņā ar 9. panta 3. punktu. Visu pārbaužu 

dokumentāciju glabā vismaz 5 gadus.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara pieejamu visiem, kas to lūdz saskaņā ar 

Direktīvu 2003/4/EK. 
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11. pants

Sadarbība

1. Lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, kompetentās iestādes sadarbojas savā starpā, ar 

trešo valstu administratīvajām iestādēm un ar Komisiju.

2. Kompetentās iestādes ar citu valstu kompetentajām iestādēm un ar Komisiju apmainās ar 

informāciju par nopietniem trūkumiem, kas konstatēti 7. panta 4. punktā un 9. panta 

1. punktā minētajās pārbaudēs, un par saskaņā ar 17. pantu piemērotajām sankcijām.

12. pants

Grozījumi pielikumā

Lai ņemtu vērā šīs regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā 

minētajiem ziņojumiem, un izmaiņas attiecībā uz tehniskiem parametriem, kokmateriālu un koka 

izstrādājumu tiešiem lietotājiem un ražošanas procesiem, Komisija var pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar LESD 290. pantu, izdarot grozījumus pielikumā ietvertajā kokmateriālu un koka 

izstrādājumu sarakstā un to papildinot. Šādi akti nerada nesamērīgu slogu tirgus dalībniekiem. 

Pieņemot šādus deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā izklāstītās procedūras.
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13. pants

Deleģēšana

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā un 12. pantā minētās pilnvaras pieņemt

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās 

dienas. Komisija sniedz ziņojumu par deleģētajām pilnvarām, vēlākais, trīs mēnešus pirms 

ir beidzies trīs gadu laikposms pēc šīs regulas piemērošanas dienas. Pilnvaru deleģēšanu 

automātiski pagarina uz tikpat ilgiem laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome 

to neatsauc saskaņā ar 14. pantu. 

2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 14. un 15. pantā paredzētos 

nosacījumus.



5885/4/10 REV 4 ivi 24
DG B 2A LV

14. pants

Deleģēšanas atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā un 

12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. 

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par pilnvaru atsaukšanu, 

par to informē otru likumdevēju un Komisiju, vēlākais, vienu mēnesi pirms galīgā lēmuma 

pieņemšanas, norādot, uz kurām deleģētajām pilnvarām attiecas iespējamā atsaukšana, un 

atsaukšanas iemeslus.

3 Lēmums par atsaukšanu izbeidz attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas stājas 

spēkā tūlīt vai vēlākā dienā, kas norādīta lēmumā. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto 

aktu derīgumu. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.



5885/4/10 REV 4 ivi 25
DG B 2A LV

15. pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģētu aktu trīs mēnešos no tā 

paziņošanas dienas.

2. Ja pēc minētā termiņa ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret 

deleģēto aktu vai ja pirms šīs dienas gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši 

Komisiju par to, ka ir pieņēmuši lēmumu neizteikt iebildumus, deleģētais akts stājas spēkā 

tā noteikumos paredzētajā dienā. 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret pieņemto deleģēto aktu, akts 

nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu 

iemeslus.

16. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības (Forest Law 

Enforcement Governance and Trade – FLEGT) komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) 

Nr. 2173/2005 11. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.
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17. pants

Sankcijas

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic 

visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, 

samērīgām un atturošām. Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai, un nekavējoties 

paziņo tai visus turpmākus grozījumus, kas tās ietekmē.

18. pants

Ziņojumi

1. Dalībvalstis reizi divos gados līdz 30. aprīlim pēc šīs regulas piemērošanas dienas sniedz 

Komisijai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu iepriekšējos divos gados.

2. Pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem, Komisija sagatavo ziņojumu, kas reizi divos 

gados ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par šīs 

regulas piemērošanu un ņemot vērā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un 

efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz administratīvām sekām, ko tā rada maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, un attiecībā uz aptvertajiem izstrādājumiem. Vajadzības gadījumā 

ziņojumiem pievieno attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

                                               

* OV: Lūgums ievietot datumu - 36+30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

To piemēro no ...*. Tomēr 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 7. panta 7. un 8. punktu piemēro

no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

20. pants

Publicēšana

Šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

                                               

* OV: Lūgums ievietot datumu: 30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.



5885/4/10 REV 4 ivi 1
PIELIKUMS DG B 2A LV

PIELIKUMS

Kokmateriāli un koka izstrādājumi, kas ir klasificēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 

I pielikuma kombinētajā nomenklatūrā1 un uz ko attiecas šī regula

– 4401 Apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu malka – vai līdzīga; koka šķeldas vai skaidas; 

zāģu skaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briketēs, granulās vai 

līdzīgi;

– 4403 Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu bruses; 

– 4406 Dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka;

– 4407 Garumā zāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti 

vai neslīpēti, gareniski ar ķīļtapām saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm;

– 4408 Loksnes finierēšanai (arī loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņu 

loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā zāģēti kokmateriāli, lobīti vai 

mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, garumā savienoti vai saaudzēti, biezumā līdz 6 mm;

– 4409 Kokmateriāli (arī nesamontēti parketa dēlīši un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar 

ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumiem vai līdzīgi) kādā malā vai 

virsmā, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saaudzēti vai nesaaudzēti;

                                               

1 Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas 
nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).
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– 4410 Koka skaidu plātnes, orientētas koka skaidu plātnes (oriented strand board – OSB) 

un līdzīgas plātnes no koksnes vai citiem koksnes veida materiāliem, aglomerētiem vai 

neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām;

– 4411 Koka šķiedru vai citādu koksnes materiālu plātnes, neatkarīgi no tā, vai tām ir 

pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas;

– 4412 Saplākšņi, finierētas plātnes un līdzīgi laminēti koka izstrādājumi; 

– 4413 00 00 Blīvināti kokmateriāli klučos, plātnēs, līstēs vai profilētos izstrādājumos;

– 4414 00 Gleznu, fotogrāfiju, spoguļu un līdzīgu priekšmetu koka ietvari;

– 4415 Koka lādes, kastes, redeļu kastes, mucas un līdzīga tara; kabeļu spoles no koka; koka 

paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales no koka; zārki;

(Kas nav iesaiņojuma materiāli, ko lieto tikai kā iesaiņojuma materiālus, ar ko saturēt, 

aizsargāt vai pārnēsāt citus tirgū laistus ražojumus.)

– 4416 00 00 Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no 

koka, arī mucu dēlīši; 
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– 4418 Namdaru un būvgaldnieku izstrādājumi, arī saliekami koka paneļi, samontēti grīdas 

dēļi, jumstiņi un lubas, kokmateriāli (arī nesamontēti parketa dēlīši un joslas), ar 

nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumiem vai 

līdzīgi) kādā malā, galā vai virsmā, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā 

saaudzēti vai nesaaudzēti; 

– kombinētās nomenklatūras 47. un 48. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko neražo un 

nepārstrādā no bambusa (atkritumiem un atlikumiem);

– 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 un 9403 90 30 Koka mēbeles;

– 9406 00 20 Saliekamas būvkonstrukcijas
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I. IEVADS

1. Komisija 2008. gada 17. oktobrī iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka 

izstrādājumus. Regulas priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) 192. panta 1. punkts.

2. Eiropas Parlaments 2009. gada 22. aprīlī pieņēma atzinumu pirmā lasījumā 1. Ekonomikas 

un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2009. gada 1. oktobrī, un Reģionu komiteja

informēja, ka tā neplāno sniegt atzinumu.

3. Padome 2010. gada 1. martā pirmajā lasījumā pieņēma savu nostāju saskaņā ar LESD 294. 

pantu.

II. MĒRĶI

Ar regulu ir paredzēts mazināt iespējamību, ka iekšējā tirgū laiž nelikumīgi iegūtus 

kokmateriālus. Tā ir balstīta uz likumības pārbaužu principu un tajā galvenā uzmanība ir 

pievērsta pirmajai reizei, kad kokmateriālus un koka izstrādājumus laiž tirgū. Padome ir 

saglabājusi Komisijas sistēmiskās pieejas būtību. Tāpēc tā lielāko vērību pievērsa tam, lai 

izstrādātu juridiskas prasības attiecībā uz preventīvu tirgus dalībnieka rīcību.

                                               
1 8881/09.
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III. PADOMES PIRMĀ LASĪJUMA NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārīgas piezīmes

Eiropas Parlaments (EP) pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī pieņēma 75 grozījumus.

Padomes pirmā lasījuma nostājā daļēji vai pēc būtības ir ietverti vairāki Eiropas Parlamenta 

ierosinātie grozījumi. Svarīgākie no tiem attiecas uz šādiem regulas elementiem – īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš regulas ietekmei uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (22., 29., 47., 

un 72. grozījums), no regulas darbības jomas nebūtu jāizslēdz kokmateriāli un koka 

izstrādājumi, uz kuriem attiecas obligāti ilgtspējas kritēriji (21. un 32. grozījums) un 

Komisijai būtu jāatzīst pārraudzības organizācijas, kuras plāno darboties vairāk nekā vienā 

dalībvalstī (51.–56. grozījums).

Citus labojumus, turpretī, neietvēra Padomes pirmā lasījuma nostājā, jo Padome uzskatīja, ka, 

ņemot vērā dokumentā veiktās izmaiņas, tie ir kļuvuši lieki. Padome iekļāva vairākas 

izmaiņas, kas saistītas ar Lisabonas Līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī, it īpaši 

attiecībā uz tiesisko regulējumu, ko veidos, lai aizvietotu komitoloģijas sistēmu. Tā kā EP

nostāju pirmajā lasījumā iesniedza apmēram septiņus mēnešus pirms Lisabonas Līguma 

stāšanās spēkā, grozījumi, kas attiecās uz komitoloģiju, netika ņemti vērā, jo tie vairs nebija 

būtiski.

Tāpat Padomes pirmā lasījuma nostājā ir iekļautas vairākas izmaiņas, kas nav paredzētas 

Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtajā nostājā. Būtiskas izmaiņas ir aprakstītas šajā 

dokumentā turpmāk izklāstītajās sadaļās. Turklāt tekstā veikti redakcionāli grozījumi, lai to 

darītu skaidrāku vai nodrošinātu Regulas vispārēju konsekvenci.
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2. Konkrētas piezīmes

Definīcijas

Sākotnējā priekšlikumā ir izdarīti šādi grozījumi:

- "kokmateriālu un koka izstrādājumu" definīcija ir mainīta, lai norādītu, ka atkārtoti 

pārstrādāti kokmateriāli, proti, koka izstrādājumi vai tādu ražojumu sastāvdaļas, kas 

ražotas no kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, kuru kalpošanas laiks ir beidzies un 

kuri citādi būtu nodoti atkritumos, nav ietverti definīcijā, jo tika uzskatīts, ka būtu 

nesamērīgi prasīt tirgus dalībniekiem noskaidrot informāciju par atkārtoti apstrādātos 

ražojumos ietvertu kokmateriālu sākotnējo izcelsmi;

- ir dzēsts ierosinātais izņēmums attiecībā uz kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, uz 

kuriem attiecas obligāti ilgtspējas kritēriji (21. un 32. grozījums);

- ir precizēts, ka "kokmateriālu un koka izstrādājumu" definīcijā nebūtu jāiekļauj koka 

izstrādājumi, kas ir iegūti no tādiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kuri jau ir 

laisti tirgū (34. grozījums);

- Padome precizēja termina "laišana tirgū" nozīmi, papildinot, ka tajā ietverti visi 

pārdošanas paņēmieni un ka tajā ietverta arī piegāde ar distanciālās saziņas līdzekļiem;

- ir pievienots valsts reģiona jēdziens, lai aptvertu gadījumus, kad pastāv atšķirības starp 

valsts reģioniem;

- "ieguves valsts" definīcija ir paplašināta, lai iekļautu ne tikai valstis, bet arī teritorijas;

- "risku regulācijas" un "pārraudzības organizāciju" definīcijas ir svītrotas, jo uzskatīja, ka 

šie jēdzieni ir vispusīgāk izklāstīti attiecīgajā pantā.
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Spēkā esoši tiesību akti

Spēkā esošu tiesību aktu definīcija ir viens no regulas projekta pamatjautājumiem, jo tirgus 

dalībniekam obligāti vajadzēs pieeju informācijai par kokmateriālu un koka izstrādājumu 

atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem. Padome tiecās panākt pareizo līdzsvaru starp plašu 

tiesību jomu sarakstu un sarakstu, kurā vispārīgi uzskaitītas svarīgās tiesību jomas. Padome ir 

paplašinājusi Komisijas ierosināto definīciju, ietverot ar mežsaimniecību saistītus tiesību 

aktus, tostarp vides jomas tiesību aktus, kā arī tirdzniecības un muitas tiesību aktus, kuri 

attiecas uz mežsaimniecības nozari. Padome ir pievienojusi formulējumu "trešo personu 

leģitīmas lietojuma tiesības un īpašuma tiesības..", un var uzskatīt, ka tas ir līdzīgs EP

formulējumam, kurā minētas "īpašumtiesības un vietējo pamatiedzīvotāju tiesības" 

(38. grozījums). Tomēr Padome uzskatīja, ka no juridiskā un praktiskā viedokļa būtu 

problemātiski iekļaut EP grozījumus par darbaspēka un kopienu labklājības tiesību aktiem.

Likumības pārbaužu sistēmas

Padome uzskatīja, ka ir svarīgi darīt skaidrākus galvenos regulas projekta elementus. Tāpēc tā 

izstrādāja trīs likumības pārbaužu sistēmas elementus – piekļuve attiecīgai informācijai, riska 

novērtējuma procedūra un riska mazināšanas procedūra. EP 37. grozījumā norādīja uz 

vajadzību skaidri noteikt divus elementus – riska apzināšana un riska mazināšana.

Riska novērtējuma procedūrām Padome noteica četrus riska novērtējuma kritērijus, kurus var 

papildināt saskaņā ar LESD 290. pantu.

Padome 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā ar stingrākām vai mazāk stingrām prasībām 

centās nošķirt riska novērtējuma un riska mazināšanas procedūras atbilstīgi dažādiem 

faktoriem, piemēram, izstrādājuma un tā izcelsmes sarežģītība, skaidri nenorādot situācijas, 

kurās ir jāpievērš īpaša uzmanība (47. grozījums).
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Atšķirībā no EP, Padome nepaplašināja likumības pārbaudes pienākumu, lai ietvertu citus 

tirgus dalībniekus, ne tikai tos, kas kokmateriālus un koka izstrādājumus laiž tirgū pirmo reizi 

(15., 17., 19., 20., 31., 33., 35., 41., 42., 43., un 50. grozījums). Tādu noteikumu 

paplašināšanu uzskatīja par nepamatotu apgrūtinājumu.

Padome iekļāva iespēju tirgus dalībniekam izvēlēties vienu no trīs dažādām likumības 

pārbaužu sistēmām – pašu izstrādātu, pārraudzības organizācijas nodrošinātu likumības 

pārbaužu sistēmu vai trešās personas nodrošinātu sistēmu. 

Darbības joma

Piekrītot EP viedoklim, Padome dzēsa ierosinājumu, ka regulas darbības jomā nebūtu 

jāiekļauj kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas obligāti ilgtspējas kritēriji (21. 

un 32. grozījums).

Pielikums

Padome pārkārtoja pielikumā iekļauto koka izstrādājumu sarakstu atbilstīgi KN kodiem un 

pievienoja dažas izstrādājumu kategorijas. Tā uzskatīja, ka, ja pievienotu citas kategorijas (74. 

un 75. grozījums), tirgus dalībnieku nasta šajā posmā būtu pārāk liela.
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Pārraudzības organizācijas

Padome piekrita EP viedoklim, ka ir svarīgi, lai visā ES būtu saskaņoti standarti, un 

ierosināja, ka Komisijai būtu jāatzīst pārraudzības organizācijas. Padome nošķīra pārraudzības 

organizācijas, kas iecerējušas darboties vienā dalībvalstī, un organizācijas, kas iecerējušas 

darboties vairākās dalībvalstīs. Tā vienojās, ka Komisijai būtu jāatzīst tās organizācijas, kuras 

darbojas vairākās dalībvalstīs (51., 53., 54., 55. un 56. grozījums), (sal. ar 7. panta 3. punktu).

Tomēr tā uzskatīja, ka ir lietderīgāk, ja dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par tādu 

pārraudzības organizāciju atzīšanu, kuras darbojas tikai attiecīgajā dalībvalstī. Tāpat kā EP, 

Padome uzskatīja, ka ir svarīgi, lai pārraudzības organizācija veiktu savus uzdevumus, 

izvairoties no interešu konflikta (51. grozījums) (sal. ar 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu).

Uzskatīja, ka nav jānošķir tas, vai pārraudzības organizācija ir valsts vai privāta struktūra (51. 

un 52. punkts).

Sankcijas

Padome izvērtēja iespēju regulai pievienot sankciju sarakstu (69. grozījums), bet pēc plašas 

apspriedes nolēma saglabāt Komisijas priekšlikumā ietverto formulējumu, kas atbilst 

apstiprinātiem ES tiesību aktu formulējumiem. Daudzas dalībvalstis uzskatīja, ka sankciju 

pakāpe un būtība ir dalībvalstu kompetences jomā. Turklāt sankciju saraksta veidošana 

izraisīja dažus praktiskus jautājumus, piemēram, par saraksta pilnīgumu un grūtībām šajā 

posmā apzināt visus iespējamos pārkāpumus. 
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Aizliegums

Padome ir saglabājusi Komisijas priekšlikuma sistēmiskās pieejas būtību. Tirgus dalībniekiem 

būtu jāizmanto likumības pārbaudes, lai mazinātu iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi 

iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus. Padome nepiekrīt EP viedoklim, ka ir jāievieš 

aizliegums, lai nodrošinātu likumību (17., 19., 31., 42. (attiecībā uz 3. panta 1. punktu), 43., 

50. un 71. grozījums). Tādu darbības jomas paplašinājumu neuzskatīja par atbilstīgu 

priekšlikuma būtībai, un tāpēc tas nav pieņemams.

Piemērošana

Padome uzskatīja, ka, lai arī cik tas būtu vēlams, būtu nereāli noteikt, ka regulu sāk piemērot 

tikai gadu pēc tās stāšanās spēkā (73. grozījums). Minētā iemesla dēļ un lai tirgus 

dalībniekiem dotu laiku pielāgoties jaunajiem apstākļiem, kā arī lai būtu laiks īstenošanas 

pasākumu pieņemšanai, tika ierosināts, ka regulu vajadzētu sākt piemērot 30 mēnešus pēc tās 

stāšanās spēkā.

Mazo uz vidējo uzņēmumu/tirgus dalībnieku stāvoklis

Tāpat kā EP, Padome ņēma vērā mazu un vidēju uzņēmumu un tirgus dalībnieku īpašo 

stāvokli (22., 29., 47. un 72. grozījums). Piemēram, tā ir iekļāvusi jēdzienu maznozīmīgs risks

5. panta 1. punkta c) apakšpunktā. 12. pantā ir norādīts, ka ar deleģētiem aktiem, ar ko grozīs 

un papildinās pielikumā izklāstīto kokmateriālu un koka izstrādājumu sarakstu, nevajadzētu 

radīt nesamērīgu slogu tirgus dalībniekiem. 18. pantā par ziņojumiem Padome papildināja 

tekstu, paredzot, ka regulas pārskatīšanā īpaši jāņem vērā administratīvās sekas, ko tā rada 

maziem un vidējiem uzņēmumiem.
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Apsvērumi un atsauces uz vides jautājumiem (ilgtspējīga mežu apsaimniekošana)

EP ir pievienojis daudzus apsvērumus, lai regulā ņemtu vērā mežu vidi, bioloģisko 

daudzveidību, mežu ekosistēmas un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu (2.-8., 10., 11. un 

14. grozījums). Padome uzskata, ka regulas pamatā ir likumības pārbaudes sistēma un tāda 

tirgus dalībnieku rīcība, lai līdz minimumam samazinātu iespējamību, ka tirgū nonāk 

nelikumīgi iegūti kokmateriāli, tāpēc tādas atsauces ir liekas, neatkarīgi no tā, cik vēlams ir to 

mērķis. Turklāt apsvērumi ir paredzēti, lai pamatotu regulas noteikumus, taču šajā gadījumā 

nav funkcionālu noteikumu, ar kuriem minētos apsvērumus var saistīt.

Pārskatīšana

Padome un EP bija vienisprātis, ka Komisijai ir jāpārskata regula un ka tādā pārskatīšanā īpaši 

jāpievēršas jautājumam par to, kādas administratīvās sekas tā rada maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (72. grozījums).

3. Citi Padomes izdarītie grozījumi

Tādu koka izstrādājumu statuss, uz kuriem attiecas FLEGT un CITES

Noteikumi par kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas FLEGT un CITES, 

ir izklāstīti atsevišķā pantā, jo regulā FLEGT licences un CITES sertifikāti tiek uzskatīti par 

pietiekamu pierādījumu likumīgai ieguvei..

Kompetentu iestāžu sadarbība

Padome uzskatīja, ka 11. pantā paredzētajai informācijas apmaiņai jānotiek tikai attiecībā uz 

nopietniem trūkumiem. Padome arī norādīja, ka informācijas apmaiņā būtu jāietver piemēroto 

sankciju veidi.
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Temats

Lai precizētu regulā paredzētos pienākumus, Padome ir papildinājusi tekstu, nosakot, ka 

mērķis ir mazināt iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka 

izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem kokmateriāliem.

Izmaiņas saistībā ar Lisabonas Līgumu

Tā kā Padome uzskata, ka būtu jādeleģē pilnvaras Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu, tā dokumentā iekļāva trīs jaunus noteikumus, kas vajadzīgi 

tādu deleģētu aktu izmantošanai, – 5. panta 3. punktu, 7. panta 7. punktu un 12. pantu, kā arī 

jaunu apsvērumu. Tāpat Padome arī pielāgoja noteikumus par īstenošanas pasākumu 

pieņemšanu saskaņā ar LESD 291. pantu.

IV. NOBEIGUMS

Padome uzskata, ka tās pirmā lasījuma nostāja atbilst Komisijas priekšlikuma pamatmērķiem.

Tā ietver līdzsvarotu pasākumu kopumu, kas sekmētu mērķu sasniegšanu cīņā pret 

nelikumīgu mežizstrādi.

Padome gaida konstruktīvas sarunas ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu praktiski īstenojamu 

vienošanos par šo regulu.

__________________
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Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pienākumus 

tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (pirmais 
lasījums) (TA+D)
- Pieņemšana
a) kopējā nostāja
b) Padomes paskaidrojuma raksts
- Deklarācijas

Austrijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas,

Īrijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, 

Somijas un Zviedrijas deklarācija

Īstenojot šo regulu, Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, 

Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Somija un Zviedrija

centīsies veicināt tirgus dalībnieku spēju ievērot šīs regulas prasības, jo īpaši ņemot vērā mazo un 

vidējo uzņēmumu/tirgus dalībnieku situāciju.
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Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Dānijas un Spānijas deklarācija

Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija un Spānija pauž nožēlu par to, ka Padomes nostāja nav 

vērienīgāka un mēs joprojām uzskatām, ka ES ir jāapliecina stingra un cieša šā jautājuma vadība.

Mēs esam pārliecināti, ka regulā ir jāparedz aizliegums attiecībā uz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 

pirmo laišanu Eiropas Savienības tirgū. Tas papildinātu pienācīgas rūpības pieeju un ļautu 

dalībvalstīm vērsties pret tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus.

Mēs mudinām Padomi strādāt ar Eiropas Parlamentu, lai izveidotu vērienīgu regulu, kas 

nodrošinātu to, lai nelikumīgi iegūtus kokmateriālus nevarētu laist tirgū.

Slovākijas Republikas deklarācija 

Regulas pielikumā izklāstītie koka izstrādājumi atšķiras pēc piegādes ķēdes sarežģītības pakāpes, ko 

galvenokārt nosaka šo  izstrādājumu rūpnieciskās apstrādes posmu daudzums un sastāvdaļu skaits.

Tādēļ pielikumā izklāstīto koka izstrādājumu piegādes ķēdes sarežģītība ir viens no 

pamatfaktoriem, kas ietekmē tirgus dalībnieku, uzraudzības organizāciju un kompetentu iestāžu

spēju ievērot šīs regulas prasības, tādējādi ietekmējot regulas pienācīgu, racionālu un efektīvu 

īstenošanu.
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Komisijas deklarācija

1. Saistībā ar regulas 12. un 18. pantu Komisija apņemas iesniegt novērtējumu par pašreizējo 

ES ekonomikas un tirdzniecības stāvokli attiecībā uz ražojumiem, kas minēti ES Muitas kodeksa 

49. nodaļā, lai apsvērtu to iespējamu iekļaušanu ražojumu sarakstā, kas pievienots šai regulai.

Komisija arī centīsies veicināt tirgus dalībnieku spēju ievērot šīs regulas prasības, jo īpaši ņemot 

vērā mazo un vidējo uzņēmumu/tirgus dalībnieku situāciju.

2. Komisija pauž gandarījumu sakarā ar Padomē panākto vienošanos attiecībā uz regulu par 

kokmateriālu un koka izstrādājumu laišanu tirgū.

Šajā sakarībā Komisija ņem vērā jauno 23. apsvērumu par konsultēšanos ar ekspertiem deleģēto 

tiesību aktu sagatavošanas posmā. Komisija uzskata, ka ekspertu grupām nevar būt oficiāla 

institucionāla loma. Tāpēc noteikumus par ekspertu iesaisti deleģēto tiesību aktu sagatavošanā 

nevar iekļaut pamataktos. Šajā sakarībā Komisija atsaucas uz savu 2009. gada 9. decembra 

ziņojumu.

Lai sekmētu likumdošanas procesu un panāktu ierosinātās regulas savlaicīgu pieņemšanu, Komisija

neiebildīs pret Padomes kopējo nostāju ar nosacījumu, ka panāktais kompromiss visumā atbilst 

priekšlikuma mērķiem. Komisija saglabā tiesības atgriezties pie minētā apsvēruma otrajā lasījumā, 

ņemot vērā arī Eiropas Parlamenta nostāju šajā jautājumā.
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Nīderlandes balsojuma skaidrojums

 Nīderlande uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība censtos aizliegt nelikumīgi 

iegūtu kokmateriālu tirdzniecību. Nīderlande uzskata, ka ES vajadzētu rādīt priekšzīmi ANO 

Mežu forumā (UNFF), pievēršoties nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecības problēmai un 

pieprasot ieviest šādas tirdzniecības starptautisku aizliegumu.

 Ņemot to vērā, Nīderlande uzskata, ka Komisijas priekšlikums tagadējā redakcijā ir jāpastiprina, 

iekļaujot tajā praktiski īstenojamu aizliegumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 

tirdzniecību saskaņā ar FLEGT un ievērojot PTO pamatplānu.

 Tādējādi Nīderlande nevar atbalstīt prezidentvalsts iesniegto priekšlikumu un aicina Padomi un 

Eiropas Parlamentu turpināt strādāt pie priekšlikuma, lai panāktu nelikumīgi iegūtu 

kokmateriālu tirdzniecības aizlieguma ieviešanu.

________________
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2008/0198 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam 

 
par 

Padomes nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka 
pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2008) 644 — 2008/0198(COD)): 

2008. gada 
17. oktobris. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2009. gada 1. oktobris. 

Reģionu komitejas atzinuma datums: atzinums nav sniegts. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2009. gada 22. aprīlis. 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: […]. 

Padomes nostājas pieņemšanas datums: 2010. gada 1. marts. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šīs regulas mērķis ir mazināt iespējamību, ka ES tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti 
kokmateriāli. Tā balstās uz principu, ka tirgus dalībniekiem jāveic pienācīga likumības 
pārbaude, pirmo reizi laižot ES tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus. 

3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgas piezīmes 

Eiropas Parlaments 2009. gada 22. aprīlī pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā. Komisija 
pilnībā, daļēji vai principā akceptēja 37 no 75 grozījumiem, kurus Eiropas Parlaments bija 
pieņēmis pirmajā lasījumā, ja tā uzskatīja, ka šie grozījumi padara skaidrāku vai uzlabo 
Komisijas priekšlikumu un ir saskaņā ar priekšlikuma vispārējo mērķi.  

Padome 2010. gada 1. martā ar kvalificētu balsu vairākumu pieņēma savu nostāju pirmajā 
lasījumā. Padomes nostājā ir ņemti vērā septiņpadsmit Eiropas Parlamenta ierosinātie 
grozījumi.  

Komisija noraidīja tos grozījumus, kuri mainītu priekšlikuma vispārējo pieeju un principus 
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un/vai būtu apgrūtinoši, un sniegtos tālāk par regulas mērķa sasniegšanai vajadzīgajiem 
pasākumiem. To vidū bija grozījumi, ar kuriem paredzēja ieviest aizliegumu laist tirgū 
nelegāli iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus, paplašināt regulas darbības jomu, lai 
aptvertu visus tirgus dalībniekus kokmateriālu piegādes ķēdē, kā arī ieviest saistītus 
noteikumus par izsekojamību, un grozījumi, ar kuriem paredzēja prasības par marķēšanu. 

Komisija uzskata, ka Padomes nostāja nemaina priekšlikuma pieeju un mērķus, un tāpēc to 
var atbalstīt pašreizējā redakcijā. 

3.1.1. Sīkākas piezīmes 

3.1.1.1. Komisijas akceptētie Parlamenta grozījumi, kuri pilnībā, daļēji vai principā iekļauti 
Padomes nostājā 

Grozījumi Nr. 22, 29, 47 un 72, ar kuriem paredzēja īpašu vērību pievērst regulas ietekmei uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, principā ir akceptēti un iestrādāti attiecīgajos pantos, 
kuros tagad noteikts, ka regulas pārskatīšanā īpaši jāņem vērā administratīvās sekas maziem 
un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt tajos noteikts, ka deleģēti tiesību akti nedrīkst radīt 
nesamērīgu slogu tirgus dalībniekiem. Komisija pieņēma deklarāciju (pielikumā), kurā tā 
centās veicināt tirgus dalībnieku spēju ievērot šīs regulas prasības, jo īpaši ņemot vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu/tirgus dalībnieku situāciju. Grozījums Nr. 44, ar kuru ierosināts 
pievienot konkrētus informācijas veidus, ir daļēji akceptēts, un ir attiecīgi grozīts pants par 
likumības pārbaužu sistēmu. Ir akceptēts grozījums Nr. 51, proti, pārraudzības organizācijām 
izvirzītajās prasībās iekļauts noteikums par interešu konflikta neesību. Ir akceptēts grozījums 
Nr. 64, ar kuru precizēts, kā sabiedrībai dara pieejamu par regulas piemērošanu atbildīgo 
kompetento iestāžu sarakstu.  

3.1.1.2. Komisijas noraidītie Parlamenta grozījumi, kuri pilnībā, daļēji vai principā iekļauti 
Padomes nostājā 

Grozījumi Nr. 21 un 32 attiecas uz regulas darbības jomu un paredz, ka no tās piemērošanas 
jomas nebūtu jāizslēdz kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas obligāti 
ilgtspējības kritēriji. Komisijas priekšlikumā bija paredzēts izņēmums attiecībā uz šādiem 
izstrādājumiem, un Komisija attiecīgos grozījumus neakceptēja, jo uzskatīja tos par 
nesaderīgiem ar ES politiku atjaunojamo energoresursu sfērā. Padomes nostāja šajā jautājumā 
bija līdzīga Parlamenta nostājai. Komisija tagad var akceptēt šīs izmaiņas, ņemot vērā 
Padomes vispārējo nostāju, jo īpaši attiecībā uz riska novērtējuma kritēriju izstrādi. Komisija 
noraidīja grozījumu Nr. 38, kas bija saistīts ar spēkā esošo tiesību aktu definīciju, jo ar šo 
grozījumu tika ieviests ļoti plašs vērā ņemamo tiesību aktu spektrs. Tomēr Padome to daļēji 
akceptēja, tāpēc Komisijas priekšlikumā ierosinātā definīcija tika paplašināta. Šim mazāk 
izvērstajam papildinājumam Komisija var piekrist. Grozījumi Nr. 51–56 par Komisijas 
atzīšanas piešķiršanu pārraudzības organizācijām ir daļēji akceptēti. Komisija šos grozījumus 
noraidīja kā tādus, kas nav saskaņā ar subsidiaritātes principu. Komisija var piekrist, ka 
gadījumos, kad pārraudzības organizācijas plāno darboties vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir 
lietderīgi, ka šādas organizācijas ir atzinusi Komisija. Grozījums Nr. 61 ir akceptēts daļēji, 
proti, ir jādara pieejama informācija par pārbaudēm, savukārt Komisijas priekšlikumā bija 
paredzēts, ka sabiedrībai jādara pieejami vienīgi pārbaužu pierakstu kopsavilkumi. 
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3.1.1.3. Komisijas pilnībā, daļēji vai principā akceptētie Parlamenta grozījumi, kuri tomēr 
nav iekļauti Padomes nostājā 

Komisija principā akceptēja vairākus grozījumus, kuri attiecas galvenokārt uz 
apsvērumiem. Tie bija saistīti ar meža vidi, bioloģisko daudzveidību, meža 
ekosistēmām un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (grozījumi Nr. 1–8, 9–11, 14). 
Tie nav iekļauti Padomes nostājā, jo Padome tos uzskatīja par liekiem.  

3.1.1.4. Komisijas un Padomes noraidītie Parlamenta grozījumi, kuri nav iekļauti kopējā 
nostājā 

Komisija neakceptēja tos Parlamenta grozījumus, kuri būtiski atšķīrās no Komisijas 
priekšlikuma sākotnējās ieceres, un tie nav iestrādāti arī Padomes nostājā. Šie 
grozījumi attiecas galvenokārt uz šādiem jautājumiem: aizliegumu laist tirgū 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka izstrādājumus (grozījumi Nr. 42, 43); 
priekšlikuma darbības jomas paplašināšanu, lai aptvertu visus piegādes ķēdē 
iesaistītos tirgus dalībniekus, un nevis tikai tos, kuri kokmateriālus un koka 
izstrādājumus laiž tirgū pirmo reizi (grozījumi Nr. 15, 31, 33–35), un ar to saistīto 
izsekojamības jēdzienu (grozījums Nr. 41); prasību marķēt koka izstrādājumu 
izcelsmi (grozījumi Nr. 20, 50); lielāko daļu grozījumu Nr. 51–53 par pārraudzības 
organizācijām izvirzītajām prasībām. 

3.1.1.5. Padomes izdarītās izmaiņas priekšlikumā  

Padome Komisijas priekšlikumā ierosināja izdarīt šādas galvenās izmaiņas. 

“Kokmateriālu un koka izstrādājumu” definīcija. Padome grozīja definīciju, lai precizētu, 
ka definīcija neattiecas uz koka izstrādājumiem, kas ir iegūti no kokmateriāliem un koka 
izstrādājumiem, kuri jau ir laisti tirgū. Komisija atbalsta šos grozījumus, kas atbilst Komisijas 
priekšlikuma būtībai. Komisija var atbalstīt arī izņēmumu attiecībā uz reciklētiem koka 
izstrādājumiem; tā ir gatava apsvērt reciklētu koka izstrādājumu definīcijas alternatīvu 
formulējumu.  

“Tirgū laišanas” definīcija. Tā grozīta, lai aptvertu piegādi ar distanciālās saziņas 
līdzekļiem, atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija 
Direktīvu 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem.  

“Spēkā esošo tiesību aktu” definīcija. Tā paplašināta, lai panāktu lielāku saskanību ar 
definīciju, kas izmantota FLEGT brīvprātīgajos partnerattiecību nolīgumos, un tajā iekļauti ar 
mežsaimniecību saistīti tiesību akti vides jomā, tirdzniecības un muitas tiesību akti, ciktāl tie 
attiecas uz meža nozari, un trešo personu leģitīmas lietojuma tiesības un īpašumtiesības. 
Komisija neiebilst pret šo grozījumu, jo uzskata, ka tas pilnveido priekšlikumu un nesatur 
konkrētus problemātiskus elementus, kas bija ietverti Parlamenta grozījumos, ar kuriem 
paredzēja iekļaut, piemēram, attiecīgos starptautiskos un sociālās jomas tiesību aktus, 
piemēram, darba tiesību normas. 

Likumības pārbaužu sistēma. Sākotnējā Komisijas priekšlikuma redakcija ir mainīta, tomēr 
Komisija atbalsta šo grozījumu, jo tas padara skaidrākus trīs galvenos likumības pārbaužu 
sistēmas elementus, proti, piekļuvi konkrētai informācijai, riska novērtējumu un riska 
mazināšanu. Padome ir minējusi četrus riska novērtējuma kritērijus, kurus var papildināt ar 
deleģētiem tiesību aktiem. Turklāt tā ir ieviesusi maznozīmīga riska jēdzienu. 
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Pārraudzības organizācijas. Padome nošķīra pārraudzības organizācijas, kuras iecerējušas 
darboties vienā dalībvalstī, un pārraudzības organizācijas, kuras iecerējušas darboties vairākās 
dalībvalstīs. Tā uzskatīja, ka organizācijas, kuras darbojas vairākās dalībvalstīs, ir jāatzīst 
Komisijai, savukārt organizācijas, kuras darbojas tikai attiecīgajā dalībvalstī, ir jāatzīst 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. Komisija var akceptēt Padomes grozījumus, jo tie nav 
pretrunā subsidiaritātes principam, un piekrīt, ka ir lietderīgi, ja pārraudzības organizācijas, 
kuras ir iecerējušas darboties vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir atzinusi Komisija. Citas 
izmaiņas Komisijas priekšlikumā ir saistītas ar to, ka pārraudzības organizācijām ir noteikts 
pienākums, veicot savus pienākumus, informēt kompetentās iestādes, ja tirgus dalībnieks 
pieļauj smagu vai atkārtotu pārkāpumu. Komisija labprāt neiekļautu šo noteikumu, un 
paziņojumā par Parlamenta grozījumiem tā jau ir izteikusi bažas, ka šāds noteikums var būt 
par cēloni dienesta noslēpuma izpaušanai, īpaši privātā sektora organizāciju gadījumā, un, 
iespējams, mazāk efektīvai sadarbībai starp tirgus dalībniekiem un pārraudzības 
organizācijām. Tomēr ņemot vērā faktu, ka saskaņā ar Padomes ierosinājumu informācija 
jāsniedz tikai smagu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā, Komisija pret šo grozījumu neiebilst. 

Pārbaudes. Pārbaužu dokumentācijas glabāšanas laiku Padome samazināja no 10 līdz 
5 gadiem. Padome noteica, ka informācija par pārbaudēm ikvienam, kas to lūdz, jādara 
pieejama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, savukārt Komisijas 
priekšlikumā bija paredzēts, ka sabiedrībai jādara pieejams pārbaužu pierakstu kopsavilkums. 
Šos grozījumus Komisija var pieņemt.  

Sekundārie tiesību akti. Komisijas priekšlikumā paredzētie noteikumi par komitoloģiju ir 
pārskatīti, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Komisija var piekrist Padomes 
izvēlei attiecībā uz noteikumiem, kuri jāgroza vai jāpapildina, pieņemot deleģētus tiesību 
aktus, un noteikumiem, par kuriem jāpieņem īstenošanas tiesību akti, lai nodrošinātu to 
vienādu īstenošanu. Komisijai ir nopietnas bažas par konkrētu noteikumu formulējumu, jo 
īpaši saistībā ar apsvērumu, kurā prasīts, lai Komisija “sagatavošanas posmā konsultētos ar 
ekspertiem, ievērojot saistības, ko tā uzņēmusies 2009. gada 9. decembra paziņojumā par 
LESD 290. panta īstenošanu”, un Komisija par to ir izteikusies Padomes protokolā iekļautajā 
deklarācijā (pielikumā). 

Izstrādājumu joma. Padome ir izdarījusi vairākus grozījumus, konkrēti, iekļaujot 
kokmateriālus un koka izstrādājumus, uz kuriem attiecas obligāti ilgtspējības kritēriji, kā arī 
izstrādājumus ar KN kodu 4409. Tā ir izslēgusi no darbības jomas iepakojuma materiālu, ko 
lieto tikai kā iepakojuma materiālu citu izstrādājumu balstīšanai, aizsargāšanai vai 
pārvietošanai, kā arī koka izstrādājumus, kas izgatavoti no reciklētas koksnes. Komisija 
piekrīt šiem grozījumiem. Otrajā lasījumā Komisija var ierosināt nelielus tehniskus 
pielāgojumus pielikumā, jo īpaši tādēļ, lai nodrošinātu tā saskanību ar kombinētās 
nomenklatūras (Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums) jaunāko redakciju. 
Komisija apsvērs iespēju turpmāk iekļaut kombinētās nomenklatūras (Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums) 49. nodaļas izstrādājumus, kā norādīts tās 
deklarācijā, kura pievienota pielikumā.  

Piemērošana. Komisijas priekšlikumā bija paredzēts, ka regulu sāk piemērot 24 mēnešus pēc 
tās stāšanās spēkā. Padome šo termiņu ir pagarinājusi par 6 mēnešiem. Šis grozījums 
Komisijai ir pieņemams, jo tas sniegs Komisijai iespēju plaši apspriesties ar ieinteresētajām 
personām deleģēto tiesību aktu un īstenošanas tiesību aktu izstrādē. 
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4. SECINĀJUMI 

Padomes ieviestās izmaiņas ir saskaņā ar mērķi mazināt risku, ka tirgū tiek laisti nelegāli 
iegūti kokmateriāli un koka izstrādājumi, un tās pamatojas uz Komisijas priekšlikumu. Tāpēc 
Komisija var akceptēt šo Padomes nostāju.  
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PIELIKUMS 

Komisijas deklarācija 

1) Saistībā ar regulas 12. un 18. pantu Komisija apņemas iesniegt novērtējumu par 
pašreizējo ES ekonomikas un tirdzniecības stāvokli attiecībā uz ražojumiem, kas 
minēti ES Muitas kodeksa 49. nodaļā, lai apsvērtu to iespējamu iekļaušanu ražojumu 
sarakstā, kas pievienots šai regulai. 

Komisija centīsies arī veicināt tirgus dalībnieku spēju ievērot šīs regulas prasības, jo 
īpaši ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu/tirgus dalībnieku situāciju.  

2) Komisija pauž gandarījumu sakarā ar Padomē panākto vienošanos attiecībā uz regulu 
par kokmateriālu un koka izstrādājumu laišanu tirgū. 

Šajā sakarībā Komisija ņem vērā jauno 24. apsvērumu par konsultēšanos ar 
ekspertiem deleģēto tiesību aktu sagatavošanas posmā. Komisija uzskata, ka ekspertu 
grupām nevar būt oficiāla institucionāla loma. Tāpēc noteikumus par ekspertu iesaisti 
deleģēto tiesību aktu sagatavošanā nevar iekļaut pamataktos. Šajā sakarībā Komisija 
atsaucas uz savu 2009. gada 9. decembra paziņojumu. 

Lai sekmētu likumdošanas procesu un panāktu ierosinātās regulas savlaicīgu 
pieņemšanu, Komisija neiebildīs pret Padomes kopējo nostāju ar nosacījumu, ka 
panāktais kompromiss visumā atbilst priekšlikuma mērķiem. Komisija saglabā 
tiesības atgriezties pie minētā apsvēruma otrajā lasījumā, ņemot vērā arī Eiropas 
Parlamenta nostāju šajā jautājumā. 
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