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Grozījums Nr. 47
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 1)Meži nodrošina visdažādākos vides, 
ekonomiskos un sociālos ieguvumus, 
ieskaitot koksnes un nekoksnes produktus, 
kā arī vides pakalpojumus.

1) Meži nodrošina visdažādākos vides, 
ekonomiskos un sociālos ieguvumus, tiem 
ir liela nozīme cirkulācijā, plūdu un 
augsnes erozijas novēršanā, tie ietekmē 
vietējo klimatu, mazina CO2 daudzumu 
atmosfērā, tie nodrošina koksnes un 
nekoksnes produktus (piem., gaļu, sveķus 
utt.), kā arī pilda rekreācijas un veselības 
funkcijas, arī sniedz vides pakalpojumus.

Or. pl

Pamatojums

Grozījums paredz iekļaut meža vides, tautsaimniecības vērtību papildu uzskaitījumu, uzsverot 
to nozīmīgumu.

Grozījums Nr. 48
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Meži nodrošina visdažādākos vides, 
ekonomiskos un sociālos ieguvumus, 
tostarp koksnes un nekoksnes produktus, 
kā arī vides pakalpojumus.

1) Meži nodrošina visdažādākos vides, 
ekonomiskos un sociālos ieguvumus, 
tostarp koksnes un nekoksnes produktus, 
kā arī vides pakalpojumus un vietējo 
kopienu dzīvotnes..

Or. nl
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Pamatojums

Arī cilvēki ir iesaistīti.

Grozījums Nr. 49
Lena Ek

Regulas priekšlikums
1. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Meži ir ekonomikas resurss, tā 
audzēšana ved pie labklājības un 
nodarbinātības. Mežu audzēšanai ir arī 
pozitīva ietekme uz klimatu, jo meža 
produkti var aizvietot energoietilpīgos 
produktus. 

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka meža apsaimniekošanai ir pozitīvas sociālas un ekonomikas funkcijas.

Grozījums Nr. 50
Lena Ek

Regulas priekšlikums
1. b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1b) Ne mazāk svarīgi no klimata viedokļa 
ir, lai apakšuzņēmēji , kas darbojas 
iekšējā tirgū, izmantotu tikai likumīgi 
iegūtu koksni, , jo tas nodrošinātu, ka 
saglabājas meža, kā oglekļa dioksīda 
slāpētāja funkcija. Turklāt likumīgi 
iegūtās koksnes kā celtniecības materiāla 
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izmantošana koka mājām, piemēram, 
palīdz ieslēgt oglekļa dioksīdu vienā laidā. 

Or. sv

Pamatojums

Meža kā oglekļa dioksīda uzsūcēja un meža produktu iespējamā loma oglekļa dioksīda 
noslēgšanā nav pārspīlēta.

Grozījums Nr. 51
Lena Ek

Regulas priekšlikums
1. c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) Mežs un meža nozare lielā mērā 
nosaka sociālo un ekonomisko attīstību 
jaunattīstības valstīs, kur tas ir primārais 
ienākumu avots daudziem cilvēkiem. 
Tādēļ ir svarīgi nevis samazināt šo 
attīstības un ienākumu avotu, bet pievērst 
uzmanību tam, kā panākt ilgtspējīgāku 
meža nozares attīstību šajos reģionos. 

Or. sv

Pamatojums

Nevajadzētu aizmirst, cik daudzi cilvēki pasaulē ir tieši atkarīgi no meža, kā ienākumu avota. 
Sekas no nepareizas pieejas meža nozarei pasaules nabadzīgākajos reģionos var būt postošas 
to iedzīvotājiem. Tādēļ uzsvars liekams uz meža nozares ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko 
attīstību.
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Grozījums Nr. 52
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) Ņemot vērā pasaulē augošo 
pieprasījumu pēc koksnes un koksnes 
izstrādājumiem, kā arī institucionālās un 
pārvaldības nepilnības, kas pastāv meža 
nozarē vairākās koksnes ražotājās valstīs, 
nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā 
tirdzniecība kļūst par aizvien lielāku 
problēmu.

2) Ņemot vērā pasaulē augošo 
pieprasījumu pēc koksnes un koksnes 
izstrādājumiem, kā arī institucionālās un 
pārvaldības nepilnības, kas pastāv meža 
nozarē vairākās koksnes ražotājās valstīs, 
nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā 
tirdzniecība un izplatīšana kļūst par 
aizvien lielāku problēmu.

Or. pl

Pamatojums

Papildu nelikumīgai koksnes izstrādei un ar to saistītai tirdzniecībai jāmin arī izplatīšana, kas 
ir svarīga saite starp mežistrādi un nelikumīgo koksnes pārdošanu.

Grozījums Nr. 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
2. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ir acīmredzami, ka apdraudējums 
mežu dabas resursiem un pieprasījums 
pēc koksnes un koksnes izstrādājumiem ir 
bieži pārāk augsts un, ka Kopienai 
jāsamazina ietekme uz meža ekosistēmām 
neatkarīgi no izpausmes vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā.  Tā rada nopietnu 
apdraudējumu mežiem, jo veicina 
atmežošanos, kuras rezultātā rodas 
aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību 
un kaitē ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai un attīstībai.  Turklāt tā 
rada arī sociālas, politiskas un 
ekonomiskas sekas.

3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā.  Tā rada nopietnu 
apdraudējumu mežiem, jo veicina 
atmežošanos, kuras rezultātā rodas 
aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību, 
kaitē pamatiedzīvotāju mājokļiem un 
mazina ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu 
un attīstību.  Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas un 
draudus pamatiedzīvotāju un vietējo, no 
mežu resursiem atkarīgo kopienu, tiesību 
aizsardzībai.

Or. nl

Pamatojums

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un 
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīstību un nabadzības apkarošanu.   Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā. Tā rada nopietnu 

(3) Nelikumīga mežizstrāde apvienojumā 
ar institucionālo un pārvaldības trūkumu 
mežsaimniecības nozarē lielā skaitā 
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apdraudējumu mežiem, jo veicina 
atmežošanos, kuras rezultātā rodas 
aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību 
un kaitē ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai un attīstībai.  Turklāt tā 
rada arī sociālas, politiskas un 
ekonomiskas sekas.

koksnes ieguves valstīs ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā (3) Nelikumīga 
mežizstrāde ir izplatīta problēma, kas rada 
nopietnas bažas starptautiskā mērogā. Tā 
rada nopietnu apdraudējumu mežiem, jo 
veicina atmežošanos meža degradāciju, 
kuras rezultātā rodas aptuveni 20 % 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, apdraud 
bioloģisko daudzveidību un kaitē 
ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un 
attīstībai.  Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas, bieži, 
mazinot virzību uz labas pārvaldības 
mērķi. 

Or. en

Pamatojums

Korupcija vairo dabas resursu noplicināšanu, īpaši primāro mežu, kurus daudzas kopienas 
izmanto iztikas nodrošināšanai. Piemēram, Indonēzijas valdība aprēķinājusi, ka zaudētie 
ieņēmumi no meža nācijai izmaksā līdz pat USD 4 miljardus gadā vai apmēram piecas reizes 
vairāk par veselības aizsardzības departamentam piešķirto gada budžetu.  

Grozījums Nr. 56
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) ) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā. Tā rada nopietnu 
apdraudējumu mežiem, jo veicina 
atmežošanos, kuras rezultātā rodas 
aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību 
un kaitē ilgtspējīgai mežu 
apsaimniekošanai un attīstībai. Turklāt tā 
rada arī sociālas, politiskas un 
ekonomiskas sekas.

3) ) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta 
problēma, kas rada nopietnas bažas 
starptautiskā mērogā. Tā rada nopietnu 
apdraudējumu mežiem, jo veicina 
atmežošanos, kuras rezultātā rodas 
aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, kā arī iespaido tuksnešu un stepju 
veidošanos, palielinot augsnes eroziju un 
izsaucot ārkārtas laika apstākļus un 
pārplūšanu, arī apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē ilgtspējīgai mežu 
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apsaimniekošanai un attīstībai

Or. pl

Pamatojums

Grozījums attiecas uz konkrētiem procesiem, kuri notiek atmežošanas dēļ, un to ietekmi uz 
dabu.

Grozījums Nr. 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
3. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Kopiena un dalībvalstis ir 
uzņēmušās juridiskas un politiskas 
saistības saglabāt un ilgstoši izmantot 
Zemes resursus, cīnīties pret nelikumīgu 
mežu izciršanu, ar to saistītu tirdzniecību 
un korupciju, kā arī nodrošināt mežu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, cīnīties pret 
nabadzību un aizsargāt pamatiedzīvotāju 
un vietējo un no mežu resursiem atkarīgo 
kopienu tiesības Ar šo regulu būtu 
jāpalīdz izpildīt minētos pienākumus un 
saistības, tostarp arī tos, kas paredzēti:
a) 1992. gada Konvencijā par bioloģisko 
daudzveidību (CBD);
) 1973. gada Konvencijā par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām (CITES);–
c) 1983., 1994. un 2006. gada 
Starptautiskajos tropu kokmateriālu 
nolīgumos (ITTA);
d) 2002. gada ANO Vispārējā konvencijā 
par klimata pārmaiņām (UNFCCC);
e) 1994. gada ANO Konvencijā par cīņu 
pret pārtuksnešošanos;
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 (f) 1992. gada Riodežaneiro Vides un 
attīstības deklarācijā;
g) 2002. gada 4. septembrī Pasaules 
samitā par noturīgu attīstību pieņemtajā 
Johannesburgas deklarācijā un 
īstenošanas plānā;
(h) Starpvaldību mežu padomes / 
Starptautiskā mežu foruma izstrādātajos 
rīcības priekšlikumos;
(i) 1992. gada ANO Vides un attīstības 
konferences Paziņojumā par veida mežu 
apsaimniekošanas, aizsardzības un 
ilgtspējīgas attīstības principiem, kurš nav 
juridiski saistošs;

j) dokumentā Agenda 21, ko ANO 
Konference par vidi un attīstību pieņēma 
1992. gada jūnijā;
k) 1997. gada ANO Ģenerālās asamblejas 
īpašajā sesijā (UNGASS) pieņemtajā 
rezolūcijā „Agenda 21 turpmākas 
īstenošanas programma”;
l) 2000. gada Tūkstošgades deklarācijā;
m) 1982. gada Pasaules dabas hartā;
n) ANO Konferences par cilvēka vidi 
1972. gada deklarācijā;
o) 1972. gada cilvēka dzīves vides rīcības 
plānā, Starpvaldību mežu padomes 
priekšlikumos, kurus ANO Ģenerālā 
asambleja atbalstīja 1997. gada īpašajā 
sesijā;
p) ANO Mežu foruma rezolūcijā Nr. 4/2;
(r) 1979. gada Konvencijā par Eiropas 
savvaļas dzīvniekiem un dzīvotnēm;
(s) ANO Pretkorupcijas konvencija 
(UNCAC), kuru 2005. gadā parakstījusi 
Eiropas Kopiena un lielākā daļa ES 
dalībvalstu. 

Or. en
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Pamatojums

Korupcija vairo dabas resursu noplicināšanu, īpaši primāro mežu, kurus daudzas kopienas 
izmanto iztikas nodrošināšanai. Piemēram, Indonēzijas valdība aprēķinājusi, ka zaudētie 
ieņēmumi no meža nācijai izmaksā līdz pat USD 4 miljardus gadā vai apmēram piecas reizes 
vairāk par veselības aizsardzības departamentam piešķirto gada budžetu.  

Grozījums Nr. 58
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
3. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmums, ar kuru ieviesa 6. Vides rīcības 
programmu, kā prioritāru darbību noteica 
aktīvu pasākumu iespēju izpēti, lai 
novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtas 
koksnes tirdzniecību un turpinātu 
Kopienas un dalībvalstu aktīvu dalību, 
īstenojot  globālus un reģionālus 
lēmumus un nolīgumus mežsaimniecības 
nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) Atzīstot to, ka Kopienai jāatbalsta 
globālie centieni risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu, Padome un 
Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par 
šo paziņojumu.

5) Atzīstot to, ka Kopienai jāatbalsta 
globālie centieni risināt nelikumīgas 
mežizstrādes, izplatīšanas un tirdzniecības 
problēmu, Padome un Eiropas Parlaments 
pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

Or. pl
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ņemt vērā visus nelikumīgās ieguves posmus – no izstrādes līdz pat 
transportēšanai un tirdzniecībai. Nav nozīmes pievērsties tikai koksnes nelikumīgai iegādei. 
Jāvērš uzmanība arī uz tiem, kuri iepērk nelikumīgi iegūtu koksni pa pazeminātām cenām un 
pārsūta to uz otru pasaules galu, neņemot vērā CITES Konvencijas noteikumus.

Grozījums Nr. 60
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Atbilstīgi šajā paziņojumā noteiktajam 
mērķim, proti, nodrošināt, ka Kopienā tiek 
ievesti tikai tādi koksnes izstrādājumi, kas 
ražoti saskaņā ar attiecīgās ražotājas valsts 
tiesību aktiem, Kopiena risina sarunas ar 
koksnes ražotājām valstīm (partnervalstīm) 
par brīvprātīgiem partnerattiecību 
nolīgumiem (VPA), kuri līgumslēdzējām 
pusēm par juridiski saistošu pienākumu 
nosaka licencēšanas sistēmas ieviešanu un 
nolīgumos minētās koksnes un koksnes 
izstrādājumu tirdzniecības reglamentēšanu.

6) Atbilstīgi šajā paziņojumā noteiktajam 
mērķim, proti, nodrošināt, ka Kopienā tiek 
ievesti tikai tādi koksnes izstrādājumi, kas 
ražoti saskaņā ar attiecīgās ražotājas valsts 
tiesību aktiem, Kopiena risina sarunas ar 
koksnes ražotājām valstīm (partnervalstīm) 
par brīvprātīgiem partnerattiecību 
nolīgumiem (VPA), kuri līgumslēdzējām 
pusēm par juridiski saistošu pienākumu 
nosaka licencēšanas sistēmas ieviešanu un 
nolīgumos minētās koksnes un koksnes 
izstrādājumu tirdzniecības reglamentēšanu. 
VPA var noslēgt  ar koksnes 
ražotājvalstīm tikai, ja tās papildu vides, 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas 
aizsardzībai, pamatiedzīvotāju un vietējo, 
no mežu resursiem atkarīgo kopienu, 
tiesību aizsardzībai, uzrauga šajās valstīs 
tiesību aktu pieņemšanu sakarā ar 
koksnes ieguvi.

Or. nl

Pamatojums

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un 
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīstību un nabadzības apkarošanu.   Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
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aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 61
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un 
neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina 
iniciatīva brīvprātīgo partnerattiecību 
nolīgumu (VPA) jomā, jāuzlabo to 
politikas sinerģija, kuru mērķis ir mežu 
saglabāšana un augsta līmeņa vides 
aizsardzības sasniegšana, ietverot cīņu ar 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos.

7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un 
neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību un izplatīšanu, jāpapildina un 
jāstiprina iniciatīva brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumu (VPA) jomā, 
jāuzlabo to politikas sinerģija, kuru mērķis 
ir mežu saglabāšana un augsta līmeņa vides 
aizsardzības sasniegšana, ietverot cīņu ar 
klimata pārmaiņām, pārtuksnešanos un 
stepes veidošanos, augsnes eroziju un 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Or. pl

Pamatojums

Papildu nelikumīgai koksnes izstrādei un ar to saistītai tirdzniecībai jāmin arī izplatīšana, kas 
ir svarīga saite starp mežistrādi un nelikumīgo koksnes pārdošanu. Grozījums attiecināts uz 
konkrētiem procesiem un apdraudējumu dabai, kas rodas atmežošanas rezultātā, tie ir arī ES 
vides aizsardzības politikas jautājumi, kuri tika apspriesti pēdējās Parlamenta sēdēs.

Grozījums Nr. 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un (7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un 
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neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina 
iniciatīva brīvprātīgo partnerattiecību un 
nolīgumu jomā, jāuzlabo to politikas 
sinerģija, kuru mērķis ir mežu saglabāšana 
un augsta līmeņa vides aizsardzības 
sasniegšana, ietverot cīņu ar klimata 
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos.

neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, jāsamazina Kopienas ietekme 
uz meža ekosistēmām, jāpapildina un 
jāstiprina iniciatīva brīvprātīgo 
partnerattiecību un nolīgumu jomā, 
jāuzlabo to politikas sinerģija, kuru mērķis 
ir nabadzības mazināšana, mežu 
saglabāšana un augsta līmeņa vides 
aizsardzības sasniegšana, ietverot cīņu ar 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Ir jāatzīst to valstu centieni, kas ar 
Kopienu noslēgušas FLEGT brīvprātīgos 
partnerattiecību nolīgumus, un nolīgumos 
iekļautie principi, it īpaši attiecībā uz 
likumīgi iegūtas koksnes definīciju.  Jāņem 
vērā arī tas, ka atbilstoši FLEGT 
licencēšanas sistēmai uz Kopienu tiek 
eksportēta tikai tāda koksne un koksnes 
izstrādājumi, kas iegūta saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.  . Tāpēc 
koksnes izstrādājumi, kas minēti II un 
III pielikumā Padomes 2005. gada 
20. decembra Regulā  (EK) Nr. 2173/2005 
par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā1, 
un kas izgatavoti Regulas (EK) 
Nr. 2173/2005 I pielikumā minētajās 
partnervalstīs, jāuzskata par likumīgi 
iegūtiem, ja tie atbilst minētajai regulai un 
attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem.

8) Ir jāatzīst to valstu centieni, kas ar 
Kopienu noslēgušas FLEGT brīvprātīgos 
partnerattiecību nolīgumus, un nolīgumos 
iekļautie principi, it īpaši attiecībā uz 
likumīgi iegūtas koksnes definīciju.  Jāņem 
vērā arī tas, ka atbilstoši FLEGT 
licencēšanas sistēmai uz Kopienu tiek 
eksportēta tikai tāda koksne un koksnes 
izstrādājumi, kas iegūta saskaņā ar 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem.  . Tāpēc 
koksnes izstrādājumi, kas minēti II un 
III pielikumā Padomes 2005. gada 
20. decembra Regulā  (EK) Nr. 2173/2005 
par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā2, 
un kas izgatavoti Regulas (EK) 
Nr. 2173/2005 I pielikumā minētajās 
partnervalstīs, jāuzskata par likumīgi 
iegūtiem, ja tie atbilst minētajai regulai un 
attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem.  
VPA iestrādātiem principiem, īpaši 
attiecībā uz definīciju par „likumīgi 

                                               
1fn
2fn
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izstrādātu koksni”, jāiekļauj un jāgarantē 
ilgtspējīga meža apsaimniekošana, 
bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, 
vietējo pamatiedzīvotāju un vietējo, no 
mežu resursiem atkarīgo kopienu, tiesību 
aizsardzība.

Or. nl

Pamatojums

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un 
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīstību un nabadzības apkarošanu.   Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 64
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, par pamatu nelikumīgas 
mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās 
valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta. 

Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, pirmkārt par pamatu 
nelikumīgas mežizstrādes definēšanai ir 
jāizmanto tās valsts tiesību akti, kurā 
koksne tika iegūta.  Piemērojot likumības 
standartus, būtu jāveicina turpmāka 
starptautisko standartu izskatīšana, 
ieskaitot, citastarp, Āfrikas Koksnes 
organizācija, Starptautiskā tropu mežu 
organizācija, Monreālas process, 
Tarapoto process, ANO vides programmas 
FAO Āfrikas sauso apgabalu iniciatīva. 
Tam jāsekmē starptautisko saistību, 
principu un ieteikumu īstenošana, tostarp 
tādu, kuri attiecas uz klimata pārmaiņu 
radīto seku novēršanu, bioloģiskās 
daudzveidības zuduma mazināšanu, 
nabadzības izskaušanu, pārtuksnešošanās 
mazināšanu un pamatiedzīvotāju un 
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vietējo un no mežu resursiem atkarīgo 
kopienu tiesību veicināšanu un 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Aizvieto ziņojuma projekta 5. grozījumu. 

Grozījums Nr. 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, par pamatu nelikumīgas 
mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās 
valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta. 

(11) Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, pirmkārt par pamatu 
nelikumīgas mežizstrādes definēšanai ir 
jāizmanto tās valsts tiesību akti, kurā 
koksne tika iegūta.  Likumības standartu 
piemērošanai turpmāk jāsekmē 
starptautisko saistību, principu un 
ieteikumu īstenošana, tostarp tādu, kuri 
attiecas uz klimata pārmaiņu radīto seku 
novēršanu, bioloģiskās daudzveidības 
zuduma mazināšanu, nabadzības 
izskaušanu, pārtuksnešošanās 
mazināšanu un pamatiedzīvotāju un 
vietējo un no mežu resursiem atkarīgo 
kopienu tiesību veicināšanu un 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Šai regulai jāsniedz ieguldījums plašāka — ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības —
mērķa sasniegšanā, tādējādi novēršot nelikumīgas mežizstrādes cēloņus. Izmantojot regulu, 
lai palīdzētu īstenot noteikumus, kuri paredzēti starptautiskajos un reģionālajos nolīgumos, 
ko noslēgušas Eiropas un citas valstis, palīdzēs šo mērķi sasniegt..
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Grozījums Nr. 66
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, par pamatu nelikumīgas 
mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās 
valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta. 

(11) Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, par pamatu nelikumīgas 
mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās 
valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta.  
Koksnes ieguves valstīm jāveic visas 
tiesiskās mežistrādes uzskaite, ieskaitot 
datus par koku sugu un maksimālo 
koksnes produkciju.

Or. en

Pamatojums

Katrā valstī jāizstrādā minimālas prasības likumīgas mežistrādes precīzu skaitļu noteikšanai.

Grozījums Nr. 67
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas, par pamatu nelikumīgas 
mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās 
valsts tiesību akti, kurā koksne tika 
iegūta.

11) Tā kā nav starptautiski noteiktas 
definīcijas par nelikumīgu mežistrādi, 
jāizslēdz no tirgus koksne un koksnes 
izstrādājumi no šīm koksnes 
ražotājvalstīm.

Or. nl
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Pamatojums

Nelīdzvērtīgi tiesību akti par mežistrādi koksnes ražotājvalstīs nenovedīs līdz tam, ka koksne 
un koksnes izstrādājumi, kas radušies no bezatbildīgas ieguves, nonāks ES tirgū un/vai 
nemudinās šīs valstis uzsākt negodīgu konkurenci ar koksnes ražotājvalstīm, kuras ievēro 
labklājības un vides standartus.

Grozījums Nr. 68
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to 
pirmās laišanas tirgū.  Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā 
regulā noteiktās prasības ir jāpiemēro tikai 
tiem tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un 
koksnes izstrādājumus tirgū pirmoreiz, 
nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas 
iesaistīti piegādes ķēdē.

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to 
pirmās laišanas tirgū.  Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, prasība 
veikt likumības pārbaudi, izmantojot 
pasākumu un procedūru sistēmu 
(likumības pārbaužu sistēmu), lai 
mazinātu risku, ka tirgū tiek laista 
nelikumīgi iegūta koksne un koksnes 
izstrādājumi, ir jāpiemēro tikai tiem tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus tirgū pirmoreiz, nevis visiem 
tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes 
ķēdē. Absolūtam aizliegumam darīt 
pieejamu tirgū nelikumīgi iegūtu koksni 
un koksnes izstrādājumus būtu jāattiecas 
uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes 
ķēdē, tādēļ visiem tirgus dalībniekiem 
būtu jāievēro pienācīga rūpība 

Or. en

Pamatojums

Aizvieto ziņojuma projekta 6. grozījumu. Skaidrojums..



AM\764461LV.doc 19/107 PE418.388v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 69
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc tie 
tikuši laisti tirgū pirmo reizi.  Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā 
regulā noteiktās prasības ir jāpiemēro tikai 
tiem tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un 
koksnes izstrādājumus tirgū pirmoreiz, 
nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas 
iesaistīti piegādes ķēdē.

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc tie 
tiek nopirkti tirgū pirmo reizi.  Lai 
novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, 
šajā regulā noteiktās prasības ir jāpiemēro 
tikai tiem tirgus dalībniekiem, kas pērk
koksni un koksnes izstrādājumus tirgū 
pirmoreiz, nevis visiem tirgus 
dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Regulas iedarbīguma un izdevīguma palielināšanai iesaka pārlikt pienākumu par likumības 
pārbaudi uz operatoru, kurš pirmo reizi pērk koksni vai koksnes izstrādājumus. Šīs definīcijas 
izmaiņas samazinās operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma 
aptuveni 16 miljoni meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. Pircēji darbojas tirgū 
regulāri un vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 70
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
12. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. a Visiem tirgus dalībniekiem 
(tirgotājiem un ražotājiem), kas piedalās 
ES tirgus koksnes un koksnes 
izstrādājumu piegādes ķēdē, skaidri 
jānorāda uz piedāvātajiem produktiem to 
likumīgos avotus vai piegādātājs, kas 
piegādājis koksni.



PE418.388v01-00 20/107 AM\764461LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. nl

Pamatojums

Visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē saistošs aizliegums virzīt tirgū nelikumīgi un/vai 
bezatbildīgi iegūtu koksni.  Saskaņā ar pārredzamību jābūt skaidrībai par to, kas ir koksnes 
piegādātājs, tādējādi fakts, ka koksne nākusi no šī piegādātāja ir viegli nosakāms.

Tirgus dalībnieki, kuri tirgū piedalās pirmo reizi, pakļauti sīkāk izklāstītiem  noteikumiem  , jo 
tie nosaka, kāda koksne ienāks Eiropas tirgū.

Grozījums Nr. 71
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vispārējais mērķis sasniegt 
ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju 
izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte.  
Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties 
samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas 
tirgū laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos 
ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK) 
Nr. XX/XX par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu, šo 
regulu šādiem izstrādājumiem nav 
jāpiemēro .

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šo regulu piemēro jebkuram koksnes veidam un izstrādājumam neatkarīgi no tā beigu 
pielietojuma.
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Grozījums Nr. 72
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) Vispārējais mērķis sasniegt 
ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju 
izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte.  
Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties 
samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas 
tirgū laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos 
ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK)   
Nr. XX/XX par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu, šo 
regulu šādiem izstrādājumiem nav 
jāpiemēro .

svītrots

Piezīme OV: Atsauce iekļaujama, kad akts 
pieņemts.

Or. nl

Pamatojums

To produktu izslēgšana, kuriem nav jāatbilst likumības un/vai ilgtspējas nosacījumiem, ir 
negodīga un vājina šīs regulas mērķi.

Grozījums Nr. 73
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vispārējais mērķis sasniegt 
ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju 
izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte.  
Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties 
samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas 
tirgū laiž koksni un koksnes izstrādājumus, 

(13) Vispārējais mērķis sasniegt 
ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju 
izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte.  
Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties 
samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas 
tirgū pērk koksni un koksnes 
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kuriem piemēro obligātos ilgtspējības 
kritērijus, kas noteikti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā (EK) Nr. XX/XX 
par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu, šo regulu 
šādiem izstrādājumiem nav jāpiemēro .

izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos 
ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK) Nr. 
XX/XX par atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas veicināšanu, šo regulu 
šādiem izstrādājumiem nav jāpiemēro .

Or. en

Pamatojums

Regulas iedarbīguma un izdevīguma palielināšanai iesaka pārlikt pienākumu par likumības 
pārbaudi uz operatoru, kurš pirmo reizi pērk koksni vai koksnes izstrādājumus. Šīs definīcijas 
izmaiņas samazinās operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma 
aptuveni 16 miljoni meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. Pircēji darbojas tirgū 
regulāri un vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 74
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) Tirgus dalībniekiem, kas koksni un 
koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū laiž 
pirmoreiz, jāveic likumības pārbaudes, 
izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu 
(likumības pārbaužu sistēma), lai mazinātu
risku, ka tirgū tiek laista nelikumīgi iegūta 
koksne un koksnes izstrādājumi. 

14) Tirgus dalībniekiem, kas koksni un 
koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū laiž 
pirmoreiz, jāveic likumības pārbaudes, 
izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu 
(likumības pārbaužu sistēma), lai izslēgtu
risku, ka tirgū tiek laista nelikumīgi iegūta 
koksne un koksnes izstrādājumi. 

Or. nl

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir ne tikai samazināt līdz minimimam, bet arī izslēt no tirgus nelikumīgi 
un bezatbildīgi iegūto koksni. “Novest līdz minimumam” ir pārāk elastīgi un nenoteikti, to var 
interpretēt dažādi. „ Samazināt līdz minimumam” pārāk elastīgi un nenoteikti, to var 
interpretēt dažādi..
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Grozījums Nr. 75
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tirgus dalībniekiem, kas koksni un 
koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū laiž
pirmoreiz, jāveic likumības pārbaudes, 
izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu 
(likumības pārbaužu sistēma), lai mazinātu 
risku, ka tirgū tiek laista nelikumīgi iegūta 
koksne un koksnes izstrādājumi.  

(14) Tirgus dalībniekiem, kas koksni un 
koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū pērk 
pirmoreiz, jāveic likumības pārbaudes, 
izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu 
(likumības pārbaužu sistēma), lai mazinātu 
risku, ka tirgū tiek laista nelikumīgi iegūta 
koksne un koksnes izstrādājumi. 

Or. en

Pamatojums

Regulas iedarbīguma un izdevīguma palielināšanai iesaka pārlikt pienākumu par likumības 
pārbaudi uz operatoru, kurš pirmo reizi pērk koksni vai koksnes izstrādājumus. Šīs definīcijas 
izmaiņas samazinās operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma 
aptuveni 16 miljoni meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. Pircēji darbojas tirgū 
regulāri un vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 76
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar likumības pārbaužu sistēmu 
jānodrošina piekļuve Kopienas tirgū laistās
koksnes un koksnes izstrādājumu 
izcelsmes avotiem un piegādātājiem, kā arī 
informācijai, kas saistīta ar piemērojamo 
tiesību aktu ievērošanu. 

(15) Ar likumības pārbaužu sistēmu 
jānodrošina piekļuve Kopienas tirgū laistās
koksnes un koksnes izstrādājumu 
izcelsmes avotiem un piegādātājiem, kā arī 
informācijai, kas saistīta ar piemērojamo 
tiesību aktu ievērošanu.  

Or. en
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Pamatojums

Regulas iedarbīguma un izdevīguma palielināšanai iesaka pārlikt pienākumu par likumības 
pārbaudi uz operatoru, kurš pirmo reizi pērk koksni vai koksnes izstrādājumus. Šīs definīcijas 
izmaiņas samazinās operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma 
aptuveni 16 miljoni meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. Pircēji darbojas tirgū 
regulāri un vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 77
Lena Ek

Regulas priekšlikums
15. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15a) Ieviešot šo direktīvu, Komisijai un 
dalībvalstīm īpaši jāņem vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu ārkārtējā 
neaizsargātība un ierobežotie resursi. Ļoti 
svarīgi, lai šādus uzņēmumus 
neapgrūtinātu sarežģīti noteikumi, kas 
kavē attīstību. Tādēļ komisijai vajadzētu 
cik iespējams, pamatojoties uz 
mehānismiem un principiem, kuri iekļauti 
sagatavotajā Mazās uzņēmējdarbības 
aktā, piedāvāt vienkāršotas sistēmas 
ņemot vērā tos regulas noteikumus, 
kuriem pakļauti mazie un vidējie 
uzņēmumi, un neapdraudot regulas 
mērķus, piedāvāt šiem uzņēmumiem 
derīgu alternatīvu, lai darbotos saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem. 

Or. sv

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot un pielāgojot pasākumus likumības pārbaudes sistēmai, jāņem vērā 
mazo un vidējo uzņēmumu ierobežotie resursi un spēja ņemt dalību apjomīgos un bieži 
sarežģītos uzraudzības mehānismos. Pēc iespējas un neuzņemoties risku mazināt regulas 
mērķus un nolūkus, komisijai vajadzētu ņemt vērā šo uzņēmumu īpašo stāvokli un atbilstoši 
piedāvāt vienkāršotu, bet līdzvērtīgu alternatīvu.
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Grozījums Nr. 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kopienas ekonomikā kokrūpniecības 
nozarei ir ļoti liela nozīme.  Tirgus 
dalībnieku organizācijas ir svarīgi
nozares elementi, jo lielā mērā pārstāv 
tirgus dalībnieku intereses un sadarbojas 
ar plašu ieinteresēto personu loku.  
Organizācijām ir arī vajadzīgā lietpratība 
un iespējas analizēt attiecīgos tiesību 
aktus un veicināt, lai to biedri ievērotu 
noteikumus, ja vien tie neizmanto šīs 
zināšanas, lai dominētu tirgū.  Lai 
sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu 
labas prakses izveidi, ir lietderīgi atzīt 
organizācijas, kuras izveidojušas prasības 
likumības pārbaužu sistēmu ieviešanai 
dzīvē.  Šādu atzīto organizāciju sarakstu 
publisko, jo tas ļaus visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm atzīt uzraudzības 
organizācijas, kuras iekļautas sarakstā.

(16) Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un 
veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi 
atzīt organizācijas, kuras izveidojušas 
piemērotas un lietderīgas prasības 
likumības pārbaužu sistēmu ieviešanai 
dzīvē.  Šādu atzīto organizāciju saraksts 
tiktu publiskots.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana (pirmā daļa). Jāatzīst to organizāciju centieni, kuras ir veikušas 
nepieciešamos pasākumus likumības pārbaudes sistēmu lietderīguma un ticamības.
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Grozījums Nr. 79
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) Kopienas ekonomikā kokrūpniecības 
nozarei ir ļoti liela nozīme.  Tirgus 
dalībnieku organizācijas ir svarīgi 
nozares elementi, jo lielā mērā pārstāv 
tirgus dalībnieku intereses un sadarbojas 
ar plašu ieinteresēto personu loku.  
Organizācijām ir arī vajadzīgā lietpratība 
un iespējas analizēt attiecīgos tiesību 
aktus un veicināt, lai to biedri ievērotu 
noteikumus, ja vien tie neizmanto šīs 
zināšanas, lai dominētu tirgū.   Lai 
sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu 
labas prakses izveidi, ir lietderīgi atzīt 
organizācijas, kuras izveidojušas prasības 
likumības pārbaužu sistēmu ieviešanai 
dzīvē.  Šādu atzīto organizāciju sarakstu 
publisko, jo tas ļaus visu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm atzīt uzraudzības 
organizācijas, kuras iekļautas sarakstā.

 Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un 
veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi 
atzīt organizācijas, kuras izveidojušas 
prasības likumības pārbaužu sistēmu 
ieviešanai dzīvē.  Šādu atzīto organizāciju 
sarakstu publisko.

Or. nl

Pamatojums

Pienācīgai šīs regulas un labas prakses prasību izpildei jāiesaista attiecīgas nekomerciālas 
NVO (vides un cilvēktiesību organizācijas ) iepriekšminētajās uzraudzības organizācijās.

Grozījums Nr. 80
Adamos Adamou, Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kopienas ekonomikā kokrūpniecības (16) Kopienas ekonomikā kokrūpniecības 



AM\764461LV.doc 27/107 PE418.388v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

nozarei ir ļoti liela nozīme.  Tirgus 
dalībnieku organizācijas ir svarīgi nozares 
elementi, jo lielā mērā pārstāv tirgus 
dalībnieku intereses un sadarbojas ar plašu 
ieinteresēto personu loku. Organizācijām ir 
arī vajadzīgā lietpratība un iespējas analizēt 
attiecīgos tiesību aktus un veicināt, lai to 
biedri ievērotu noteikumus, ja vien tie 
neizmanto šīs zināšanas, lai dominētu tirgū.  
Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un 
veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi 
atzīt organizācijas, kuras izveidojušas 
prasības likumības pārbaužu sistēmu 
ieviešanai dzīvē. Šādu atzīto organizāciju 
sarakstu publisko, jo tas ļaus visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm atzīt 
uzraudzības organizācijas, kuras iekļautas 
sarakstā.

nozarei ir ļoti liela nozīme.  Tirgus 
dalībnieku organizācijas ir svarīgi nozares 
elementi, jo lielā mērā pārstāv tirgus 
dalībnieku intereses un sadarbojas ar plašu 
ieinteresēto personu loku. Organizācijām ir 
arī vajadzīgā lietpratība un iespējas analizēt 
attiecīgos tiesību aktus un veicināt, lai to 
biedri ievērotu noteikumus, ja vien tie 
neizmanto šīs zināšanas, lai dominētu tirgū.   
Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un 
veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi 
atzīt organizācijas, kuras izveidojušas 
prasības likumības pārbaužu sistēmu 
ieviešanai dzīvē. Šīs organizācijas varētu 
būt ekonomikas operatoru organizācijas, 
jo tām ir pieredze un spēja analizēt 
piemērojamos tiesību aktus, tādējādi tās 
var palīdzēt saviem biedriem ievērot 
noteikumus. Šādu atzīto organizāciju 
sarakstu publisko, jo tas ļaus visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm atzīt 
uzraudzības organizācijas, kuras iekļautas 
sarakstā.

Or. fr

Pamatojums

Ekonomikas operatoru organizācijām ir noteikts acquis un pieredze.Tām vajadzētu ļaut 
nodot savu biedru rīcībā piemērotas likumības pārbaudes sistēmas.

Grozījums Nr. 81
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
16. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un 
veicinātu labas prakses izveidi, Eiropas 
Savienībai jāiedrošina iepriekšminētās 
organizācijas sadarboties ar vides 
organizācijām un cilvēktiesību 
organizācijām likumības pārbaužu 
sistēmu un uzraudzības atbalstam. 
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Or. nl

Pamatojums

Pienācīgai šīs regulas un labas prakses prasību izpildei jāiesaista attiecīgas nekomerciālas 
NVO (vides un cilvēktiesību organizācijas ) iepriekšminētajās uzraudzības organizācijās.

Grozījums Nr. 82
Adamos Adamou, Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, 
ka tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā 
noteiktos pienākumus.  Tādēļ 
kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas 
pārbaudes un vajadzības gadījumā jāuzdod 
tirgus dalībniekiem veikt koriģējošus 
pasākumus.  

(17) ES uzraugiem un dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, ka 
tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā 
noteiktos pienākumus.  Tādēļ 
kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas 
pārbaudes un vajadzības gadījumā jāuzdod 
tirgus dalībniekiem veikt koriģējošus 
pasākumus. 

Or. en

Pamatojums

ES uzraugi palīdzēs dalībvalstu kompetentajām iestādēm regulas precīzu un saskaņotu 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 83
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, 17) Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, 
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ka tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā 
noteiktos pienākumus.  Tādēļ 
kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas 
pārbaudes un vajadzības gadījumā jāuzdod 
tirgus dalībniekiem veikt koriģējošus 
pasākumus. 

ka tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā
noteiktos pienākumus.  Tādēļ 
kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas 
pārbaudes, ieskaitot muitas pārbaudes, un 
vajadzības gadījumā jāuzdod tirgus 
dalībniekiem veikt koriģējošus pasākumus. 

Or. pl

Pamatojums

Tiek uzsvērts problēmas pārrobežu raksturs. Jāveic pasākumi jau uz ES robežām, lai netiktu 
ievesta nelikumīgi iegūta koksne.

Grozījums Nr. 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kompetentajām iestādēm ir jāsaglabā 
pārbaužu pieraksti un jāpublisko to 
kopsavilkums saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
23. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai.

(18) ES uzraugiem un kompetentajām 
iestādēm ir jāsaglabā pārbaužu pieraksti un 
jāpublisko to kopsavilkums saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 23. janvāra Direktīvu 
2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

ES uzraugošās organizācijas palīdzēs dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
nodrošinātprecizitāti un saskaņotību regulas īstenošanā. 
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Grozījums Nr. 85
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītās tirdzniecības izplatību 
starptautiskā līmenī, kompetentajām 
iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā un ar 
trešo valstu administratīvajām iestādēm 
un/vai Komisiju.

19) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītās tirdzniecības izplatību 
starptautiskā līmenī, kompetentajām 
iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā un ar 
vides organizācijām, cilvēktiesību 
organizācijām, ar trešo valstu 
administratīvajām iestādēm un/vai 
Komisiju.

Or. nl

Pamatojums

Pienācīgai šīs regulas un labas prakses prasību izpildei jāiesaista attiecīgas nekomerciālas 
NVO (vides un cilvēktiesību organizācijas ) iepriekšminētajās uzraudzības organizācijās. 

Grozījums Nr. 86
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19)Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītās tirdzniecības izplatību 
starptautiskā līmenī, kompetentajām 
iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā un ar 
trešo valstu administratīvajām iestādēm 
un/vai Komisiju.

19)Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītās tirdzniecības un 
izplatīšanas  izplatību starptautiskā līmenī, 
kompetentajām iestādēm ir jāsadarbojas 
savā starpā un ar trešo valstu 
administratīvajām iestādēm un/vai 
Komisiju.

Or. pl

Pamatojums

Papildu nelikumīgai koksnes izstrādei un ar to saistītai tirdzniecībai jāmin arī izplatīšana, kas 
ir svarīga saite starp mežistrādi un nelikumīgo koksnes pārdošanu.
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Grozījums Nr. 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ļautu tirgus dalībniekiem un 
kompetentajām iestādēm sagatavoties šīs 
regulas prasību ievērošanai, šo regulu 
piemēro divus gadus pēc tās stāšanās 
spēkā. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nelikumīgās mežizstrādes regulēšanas jautājums ticis apspriests daudzus gadus. Steidzami 
nepieciešams, lai tiesību akti stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, lai nekavētu turpmāku 
apdraudēto mežu steidzamas aizsardzības vajadzību. 

Grozījums Nr. 88
Lena Ek

Regulas priekšlikums
23. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23a) ) Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana 
ir nepārtraukts process, tādējādi šo regulu 
jāizvērtē, jāatjauno un regulāri jāveic tajā 
grozījumi saskaņā ar jaunas izpētes 
rezultātiem. Tādējādi Komisijai regulāri 
jāanalizē jaunākos pieejamos izpētes 
materiālus un jāsniedz atzinumus par 
analīzes rezultātiem un piedāvā grozījumu 
priekšlikumus ziņojumā Eiropas 
Parlamentam.



PE418.388v01-00 32/107 AM\764461LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. sv

Pamatojums

Lai Regula arī turpmāk būtu lietderīga un savietojama ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, 
tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.

Grozījums Nr. 89
Lena Ek

Regulas priekšlikums
23. b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Lai nodrošinātu meža produktu 
iekšējā tirgus gludu norisi, Komisijai 
nepārtraukti jāanalizē šīs regulas ietekme. 
Īpaša vērība piešķirama regulas 
piemērošanai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuri darbojas Kopienas 
iekšējā tirgū. Komisijai attiecīgi jāveic 
regulāra  izpēte un regulas ietekmes 
analīze par tās darbību iekšējā tirgū, ar 
īpašu atrunu par mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. Tā rezultātā Komisijai 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam ziņojums 
par analīzi, secinājumus un pasākumu 
priekšlikumus.

Or. sv

Pamatojums

Lai Regula arī turpmāk būtu lietderīga un savietojama ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, 
tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.
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Grozījums Nr. 90
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, 
papildināt un nostiprināt pašreizējās 
politikas pamatnostādnes, kā arī atbalstīt 
cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to 
saistīto tirdzniecību, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
tās nozīmības dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, 
papildināt un nostiprināt pašreizējās 
politikas pamatnostādnes, kā arī atbalstīt 
cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to 
saistīto tirdzniecību, nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
tās nozīmības dēļ šos mērķus var labāk 
sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

Or. pl

Pamatojums

Papildu nelikumīgai koksnes izstrādei un ar to saistītai tirdzniecībai jāmin arī izplatīšana, kas 
ir svarīga saite starp mežistrādi un nelikumīgo koksnes pārdošanu.

Grozījums Nr. 91
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants, nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Temats Temats un uzdevums

Or. nl
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Pamatojums

Šo regulu nevar skatīt atsevišķi; Tās mērķis ir arī aizsargāt pirmatnējo mežu, bioloģisko 
daudzveidību, vidi un godīgu tirdzniecību un cīnīties ar klimata pārmaiņām. Tās ir dažādas 
direktīvas, ES apņēmusies arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu 
reģionālo attīstību, ilgtspējīgu lauku attīstību, apkarot nabadzību un trešās pasaules 
problēmas. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 92
Fiona Hall, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž vai dara pieejamu 
koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas 
tirgū. 

Tirgus dalībnieki nodrošina, ka tikai 
likumīgā mežizstrādē iegūta koksne un 
koksnes izstrādājumi tiek darīti pieejami 
tirgū.
Tirgus dalībnieki, kuri laiž tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus, izmanto 
likumības pārbaužu sistēmu. 
Piemērojot šo regulu, dalībvalstīm 
vajadzētu uzskatīt par pārkāpumu jebkuru 
iegūtās, iegādātās, pārdotās, tirgotās, vai 
īpašumā esošās koksnes un koksnes 
izstrādājumu laišanu tirgū un pieejamību, 
ja tas veikts pretrunā piemērojamiem 
tiesību aktiem vai, ja ir noticis 
mēģinājums vai plānots ar nodomu, bez 
nodoma, vai rupjas nolaidības dēļ.
Šīs regulas mērķis ir:
a) atbalstīt un sekmēt meža ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas īstenošanu; veikt 
stingrus preventīvus pasākumus attiecībā 
uz nelikumīgu koksnes un koksnes 
izstrādājumu mežistrādi;
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b) dot ieguldījumu piemērojamo tiesību 
aktu, pastāvošo un plānoto starptautisko 
standartu, starptautisko saistību, principu 
un ieteikumu ieviešanā, ieskaitot tos, kuri 
attiecas uz klimata pārmaiņu radīto seku 
novēršanu, bioloģiskās daudzveidības 
zuduma mazināšanu, nabadzības 
izskaušanu, pārtuksnešošanās 
mazināšanu un pamatiedzīvotāju un 
vietējo un no mežu resursiem atkarīgo 
kopienu tiesību veicināšanu un 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Pievieno labotā ASV Leisija likuma tekstu. Nosaka, ka regulas noteikumi paredzēti, lai 
atbalstītu meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas īstenošanu un dotu ieguldījumu piemērojamo 
tiesību aktu un principu ieviešanā attiecībā uz klimata pārmaiņu radīto seku novēršanu, 
bioloģiskās daudzveidības zuduma mazināšanu, nabadzības izskaušanu, pārtuksnešošanās 
mazināšanu un pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzību. 

Grozījums Nr. 93
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

1. Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž vai dara pieejamu 
koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas 
tirgū.  
Tirgus dalībnieki nodrošina, ka tikai 
likumīgā mežizstrādē iegūta koksne un 
koksnes izstrādājumi tiek darīti pieejami 
tirgū.
Tirgus dalībnieki, kuri laiž tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus, izmanto 
likumības pārbaužu sistēmu. 
2. Šī regula nosaka šādus principus:
(a) jāveic preventīvi pasākumi;
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(b) šajā regulā noteiktajiem pasākumiem 
jāveicina ilgtspējīgu attīstību;
(c) koksne jāiegūst likumīgi; 
(d) uz visiem piegādes ķēdes dalībniekiem 
gulst atbildība par to, lai atbilstoši 2. 
panta noteikumiem, tiktu novērsts risks, 
ka kāds izstrādājums tiek izgatavots no 
nelikumīgi iegūtas koksnes;
3. Šīs regulas mērķis ir apturēt nelikumīgi 
iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu, 
kas ražoti no šādas koksnes, tirdzniecību 
ES un mudināt apturēt mežu izciršanu un 
mežu degradāciju, ar to saistīto oglekļa 
emisiju un bioloģiskās daudzveidības 
zudumu, tostarp sekmēt ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu cilvēces 
attīstību un pamatiedzīvotāju un vietējo 
iedzīvotāju tiesību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķis ir plašāk jādefinē 1. pantā atbilstoši ES saistībām nelikumīgās mežistrādes 
apturēšanā un jāveicina plašākus mērķus ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai .

Grozījums Nr. 94
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū
ar mērķi aizsargāt  un saglabāt 
pirmatnējo mežu un ūdenskrātuves, ar 
galīgo mērķi aizsargāt bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmu, aizsargāt 
klimatu un pamatiedzīvotājus, vietējās no 
meža atkarīgās kopienas un aizsargāt to 
tiesības.  
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Tirgus dalībniekam jānodrošina, ka tikai 
likumīgi iegūta koksne un tās 
izstrādājumi nonāk tirgū. Tirgus 
dalībniekiem, kuri pirmo reizi laiž tirgū  
koksni un koksnes izstrādājumus, 
jāizmanto likumības pārbaudes sistēma.  
Gan koksnes piegādātājam, gan pircējam 
ir atbildība par to, lai piedāvātie un 
iegādātie produkti atbilstu šīs regulas 
prasībām.

Or. nl

Pamatojums

Šo regulu nevar skatīt atsevišķi; Tās mērķis ir arī aizsargāt pirmatnējo mežu, bioloģisko 
daudzveidību, vidi un godīgu tirdzniecību un cīnīties ar klimata pārmaiņām. Tās ir dažādas 
direktīvas, ES apņēmusies arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu 
reģionālo attīstību, ilgtspējīgu lauku attīstību, apkarot nabadzību un trešās pasaules 
problēmas. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž vai dara pieejamu 
koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas 
tirgū. 
2. Šī regula nosaka šādus principus:
(a) jāveic preventīvi pasākumi;
(b) šajā regulā noteiktajiem pasākumiem 
jāveicina ilgtspējīgu attīstību;
(c) koksne jāiegūst likumīgi;
(d) uz visiem piegādes ķēdes dalībniekiem 
gulst atbildība par to, lai atbilstoši 2. 
panta noteikumiem, tiktu novērsts risks, 
ka kāds izstrādājums tiek izgatavots no 
nelikumīgi iegūtas koksnes;
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas pērk koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Regulas lietderīgumam un izdevīgumam iesaka uzlikt pienākumu par likumības pārbaudi uz 
tirgus dalībnieku, kuri koksni un koksnes izstrādājumus pērk tirgū pirmo reizi. Tas mazinātu, 
to  operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma aptuveni  16 miljoni 
meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem.  Pircēji darbojas tirgū regulāri un 
vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 97
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. panta a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes  
izstrādājumi, izņemot to koksni un 
koksnes izstrādājumus, uz kuru attiecas 
Direktīvā (EK) ) Nr. XX/XX noteiktie 
obligātie ilgtspējības kritēriji;

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes  
izstrādājumi. 

Or. nl
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Pamatojums

To produktu izslēgšana, kuriem nav jāatbilst likumības un/vai ilgtspējas nosacījumiem, ir 
negodīga un vājina šīs regulas mērķi. 

Grozījums Nr. 98
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2. panta a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi, izņemot to koksni un 
koksnes izstrādājumus, uz kuru attiecas 
Direktīvā (EK) ) Nr. XX/XX noteiktie 
obligātie ilgtspējības kritēriji;

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi.

Or. fr

Pamatojums

Jebkura koksne un koksnes izstrādājumi, neskatoties uz to beidzamo izmantojumu, pakļauti 
šai regulai.

Grozījums Nr. 99
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
2. panta a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi, izņemot to koksni un 
koksnes izstrādājumus, uz kuru attiecas 
Direktīvā (EK) Nr. XX/XX noteiktie 
obligātie ilgtspējības kritēriji;

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi,  



PE418.388v01-00 40/107 AM\764461LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Pamatojums

Jāizslēdz produkti, kurus regulē no šīs regulas atšķirīgi noteikumi, lai neradītu plaisu un 
nedrošību starp operatoriem.

Grozījums Nr. 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
2. panta a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi, izņemot to koksni un 
koksnes izstrādājumus, uz kuru attiecas 
Direktīvā (EK) Nr. XX/XX noteiktie 
obligātie ilgtspējības kritēriji;

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir 
pielikumā minētā koksne un koksnes 
izstrādājumi bez izņēmumiem, 

Or. en

Pamatojums

Šo regulu būtu jāpiemēro visiem izstrādājumiem, kuri varētu būt gatavoti no nelikumīgi 
iegūtas koksnes.

Grozījums Nr. 101
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
2. panta b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „laišana tirgū” ir jebkāda koksnes un 
koksnes izstrādājumu piegāde Kopienas 
tirgū, kas veikta pirmoreiz, ar mērķi tos 
izplatīt vai izmantot komerciālas darbības 

b) „pirkšana” ir jebkāda koksnes un 
koksnes izstrādājumu pirkšana Kopienas 
tirgū, kas veikta pirmoreiz, ar mērķi tos 
pārdot, apstrādāt vai izmantot komerciālas 
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gaitā par samaksu vai par brīvu; darbības gaitā par samaksu vai par brīvu;

Or. en

Pamatojums

jāuzņemas vislielākā atbildība un attiecīgi jāievieš pilnīga likumības pārbaužu sistēma. 
Regulas lietderīgumam un izdevīgumam iesaka uzlikt pienākumu par likumības pārbaudi uz 
operatoru, kuri koksni un koksnes izstrādājumus pērk tirgū pirmo reizi. Tas mazinātu, to 
operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma aptuveni  16 miljoni meža 
īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. 

Grozījums Nr. 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2. panta b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„laišana tirgū” ir jebkāda koksnes un 
koksnes izstrādājumu piegāde Kopienas  
tirgū, kas veikta pirmoreiz, ar mērķi tos 
izplatīt vai izmantot komerciālas darbības 
gaitā par samaksu vai par brīvu;

„laišana tirgū” ir jebkāda koksnes un 
koksnes izstrādājumu piegāde Kopienas  
tirgū, kas veikta pirmoreiz, ar mērķi tos 
izplatīt vai izmantot komerciālas darbības 
gaitā par samaksu vai par brīvu; turpmāka 
apstrāde un izplatīšana nav uzskatāma 
par „laišanu tirgū”;

Or. fr

Pamatojums

Ja reiz koksne ir laista tirgū ar visu nepieciešamo nodrošinājumu, ka nelikumīga mežistrāde 
ir samazināta līdz minimumam, turpmāk virzībā šajā sektorā vairs nav vajadzīgs 
nodrošinājums.
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Grozījums Nr. 103
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
2. panta c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas laiž tirgū koksni vai 
koksnes izstrādājumus;

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas pērk tirgū koksni vai 
koksnes izstrādājumus;

Or. en

Pamatojums

Regulas lietderīgumam un izdevīgumam iesaka uzlikt pienākumu par likumības pārbaudi uz 
tirgus dalībnieku, kuri koksni un koksnes izstrādājumus pērk tirgū pirmo reizi. Tas mazinātu, 
to  operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma aptuveni  16 miljoni 
meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem. 

Grozījums Nr. 104
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. panta d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„likumīgi iegūts” ir iegūts  saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas piemērojami ieguves 
valstī;

d) „likumīgi iegūts” ir iegūts  saskaņā ar 
tiesību aktiem, kas piemērojami ieguves 
valstī; tiktāl, cik valsts tiesību aktos par 
mežistrādi un koksnes un koksnes 
izstrādājumu tirdzniecību tiek ilgtspējīgi 
regulēta mežu saglabāšana un pārvaldība, 
notiek pamatiedzīvotāju un vietējo, no 
mežu resursiem atkarīgo kopienu, tiesību 
aizsardzība.

Or. nl

Pamatojums

Nelīdzvērtīgi tiesību akti par mežistrādi koksnes ražotājvalstīs nenovedīs līdz tam, ka koksne 
un koksnes izstrādājumi, kas radušies no bezatbildīgas ieguves, nonāks ES tirgū un/vai 
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nemudinās šīs valstis uzsākt negodīgu konkurenci ar koksnes ražotājvalstīm, kuras ievēro 
labklājības un vides standartus.

Grozījums Nr. 105
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
2. panta d a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „risks” ir varbūtība, ka tiek tirgota 
nelikumīgi iegūta koksne vai koksnes 
izstrādājumi, kuri ir ievesti vai izvesti no 
Kopienas teritorijas ,ko novērš šīs regulas 
pareiza piemērošana;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums tādā veidā ,kādā tas iesniegts, nedefinē, kādam riskam būtu jāpieprasa riska 
novērtējums. Ja netiek skaidri noteikts risks, atbilstīga šīs regulas ieviešana var tikt 
apgrūtināta.

Grozījums Nr. 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
2. panta d b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) „augsts risks” ir situācija, kad 
nepieciešamas papildu likumības 
pārbaudes šādu augsta riska faktoru dēļ:
1) koksnes izstrādājumi;
2) koksnes izcelsme: pieņem par augstu 
risku, ja ir konsekventa un ticama 
informācija par to, ka attiecīgā valstī, 
kura pieļauj nelikumīgi iegūtas koksnes 
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eksportu no savas valsts, pastāv ir 
nopietni trūkumi meža apsaimniekošanas 
pārvaldībā;
3) produkta piegādes ķēdes sarežģītība;  
pieņem, ka ir lielāks risks, ja ir sarežģīta 
piegādes ķēde;

Or. en

Pamatojums

 „Augsta riska” definīcijai jāpalīdz tirgus dalībniekiem un atbildīgajām iestādēm noteikt 
konkrētas valstis un piegādātājus, kuri rada īpaši augstu risku nelikumīgi iegādātas koksnes 
piegādē.

Grozījums Nr. 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
2. panta e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „riska pārvaldība” ir pasākumu un 
procedūru kopums, ko tirgus dalībnieki 
veic, lai mazinātu risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus; 

(e) „riska pārvaldība” ir riska sistemātiska 
noteikšana un nepieciešamo pasākumu 
veikšana, lai mazinātu riska ietekmi; Tajā 
iekļauti tādi pasākumi, kā datu un 
informācijas vākšana, riska analīze un 
novērtēšana, rīcības noteikšana un 
uzsākšana, procesa un tā iznākuma 
regulāra uzraudzība un kontrole, 
pamatojoties uz starptautiskiem, Kopienas 
vai valsts avotiem vai stratēģijām;

Or. en

Pamatojums

nelikumīgo, nedeklarēto un neregulēto nozveju
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Grozījums Nr. 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
2. panta e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „riska pārvaldība” ir pasākumu un 
procedūru kopums, ko tirgus dalībnieki 
veic, lai mazinātu risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus; 

(e) „riska pārvaldība” ir riska sistemātiska 
noteikšana un nepieciešamo pasākumu 
veikšana, lai mazinātu riska ietekmi; Tajā 
iekļauti tādi pasākumi, kā datu un 
informācijas vākšana, riska analīze un 
novērtēšana, rīcības noteikšana un 
uzsākšana, procesa un tā iznākuma 
regulāra uzraudzība un kontrole, 
pamatojoties uz starptautiskiem, Kopienas 
vai valsts avotiem vai stratēģijām;

Or. en

Pamatojums

likumdošanas iniciatīvā, nedod norādes par pasākumiem, kurus tirgus dalībnieks varētu 
uzņemties, lai mazinātu nelikumīgi iegūtas koksnes nonākšanu piegādes ķēdē. Vajadzīgas 
skaidrākas norādes, lai tirgus dalībniekiem būtu skaidrība par savām darbībām un, lai 
samazinātu tiem uzlikto administratīvo slogu riska pārvaldības veicināšanā. Riska 
pārvaldības definīcijas precīzais formulējums Nelikumīgās zvejas Regulā EK 1005/2008.

Grozījums Nr. 109
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. panta e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „riska pārvaldība” ir pasākumu  un 
procedūru kopums, ko tirgus dalībnieki 
veic, lai mazinātu risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus; 

e) „riska pārvaldība” ir pasākumu  un 
procedūru kopums, ko tirgus dalībnieki 
veic, lai izslēgtu risku laist tirgū nelikumīgi 
iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus; 

Or. nl
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Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir ne tikai samazināt līdz minimimam, bet arī izslēt no tirgus nelikumīgi 
un bezatbildīgi iegūto koksni. “Novest līdz minimumam” ir pārāk elastīgi un nenoteikti, to var 
interpretēt dažādi. ..

Grozījums Nr. 110
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. panta f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „piemērojamie tiesību akti” ir ieguves  
valsts tiesību akti, kas reglamentē meža 
saglabāšanu un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi, kā arī tiesību akti par 
koksnes un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecību, kas saistīti ar meža 
saglabāšanu un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi.

f) „piemērojamie tiesību akti” ir ieguves  
valsts, reģionālie vai starptautiskie tiesību 
akti, kas reglamentē meža saglabāšanu un 
apsaimniekošanu un koksnes ieguvi, un 
kuri attiecas uz bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, mežu apsaimniekošanu, 
resursu izmantošanas tiesībām un 
kaitīgas ietekmes uz vidi mazināšanu; 
tajos būtu jāņem vērā arī īpašumtiesības, 
pamatiedzīvotāju tiesības, darba un 
kopienas sociālās labklājības tiesību 
aktus, nodevas, ievedmuitas un 
izvedmuitas nodokļus, honorārus vai 
maksas, kas tiek maksātas saistībā ar 
mežizstrādi, transportu un tirgvedību; 

Or. nl

Pamatojums

Jāpiemēro ne tikai koksnes ieguves valsts noteikumi, bet arī koksnes ievedējvalsts noteikumi. 
Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un 
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīstību un nabadzības apkarošanu. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
aktos un jādara saprotamu. Dit moet dan ook consequent in haar regelgeving worden 
doorgevoerd en daaruit blijken.
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Grozījums Nr. 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2. panta f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „piemērojamie tiesību akti” ir ieguves 
valsts tiesību akti,  kas reglamentē meža 
saglabāšanu un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi, kā arī tiesību akti par 
koksnes un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecību, kas saistīti ar meža 
saglabāšanu un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi.

f) „piemērojamie tiesību akti” ir ieguves 
valsts tiesību akti,  kas reglamentē meža 
aizsardzību un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi, kā arī tiesību akti par 
koksnes un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecību, kas saistīti ar meža 
aizsardzību un apsaimniekošanu un 
koksnes ieguvi.

Or. fr

Pamatojums

Uzsvars drīzāk liekams uz meža aizsardzību un apsaimniekošanu, nevis saglabāšanu, kas 
piešķir neproporcionālu nozīmi kā mežu bioloģiskās daudzveidības rezervātam. Termins 
saglabāšana, turklāt, atbilst Komisijas aktivitātēm ministriju konferencēs par mežu 
aizsardzību Eiropā.

Grozījums Nr. 112
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
2. panta h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota  
apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja 
un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt 
likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu 
no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji.

h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota  
apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja 
un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt 
likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu 
no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji.
Uzraudzības organizācijai ir 
nepieciešamas zināšanas un tai ir jābūt 
neatkarīgai.
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Ir jābūt iespējai uzraudzīt uzraudzības 
organizāciju vadību un tās darbību jomā.

Or. nl

Pamatojums

Pārredzamība.

Grozījums Nr. 113
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
2. panta h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota 
apvienība vai federācija, kurai ir 
tiesībspēja un rīcībspēja uzraudzīt un 
nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu 
piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri 
sertificēti kā šo sistēmu lietotāji.

(h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota 
apvienība, kurai ir atbilstošas zināšanas, 
kas parādījusi tiesisku un finansiālu 
neatkarību no tiem tirgus dalībniekiem, 
kurus tā sertificē, un, kurai ir tiesībspēja 
un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt 
likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu 
no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 114
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
2. panta h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota 
apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja 
un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt 
likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu 
no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji.

(h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota 
apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja 
un rīcībspēja, un atbilstošas zināšanas 
uzraudzīt un nodrošināt likumības 
pārbaužu sistēmu piemērošanu no to 
dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijai jāparāda pietiekošs zināšanu līmenis.

Grozījums Nr. 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2. panta h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota  
apvienība vai federācija, kurai ir 
tiesībspēja un rīcībspēja uzraudzīt un 
nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu 
piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri 
sertificēti kā šo sistēmu lietotāji

h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska 
persona vai uz dalības pamata veidota  
apvienība vai federācija, kurai ir 
tiesībspēja un rīcībspēja un zināšanas , lai 
uzraudzītu un nodrošinātu likumības 
pārbaužu sistēmu piemērošanu no to 
dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo 
sistēmu lietotāji

Or. fr
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Pamatojums

Ekonomikas dalībniekiem ir noteiktas zināšanas un pieredze. Tiem vajadzētu atļaut saviem 
biedriem ieviest saprātīgas likumības pārbaudes sistēmas.

Grozījums Nr. 116
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. panta i a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 ia) Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana.
Mežu un mežu platību apsaimniekošana 
tādā veidā un tiktāl, ciktāl tā uztur to 
bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, 
reģenerēšanās spēju, dzīvotspēju un 
iespēju šobrīd un nākotnē pildīt 
atbilstošas ekoloģiskās, ekonomiskās un 
sociālās funkcijas vietējā, valsts un 
globālā mērogā, nenodarot kaitējumu 
citām ekoloģiskām sistēmām.

Or. de

Pamatojums

Definīcija saskaņā ar H1 MCPFE procedūru Šī. definīcija ir lielā mērā saskaņota un 
vispārpieņemta.

Grozījums Nr. 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Regulas priekšlikums
2. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. a pants
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Prasības ilgtspējas attīstībai
Lielākas ilgtspējas prasību izpildei 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
atbilstīgi jāpieņem Kopienas standarti 
koksnei un koksnes izstrādājumiem, kuri 
nākuši no dabiskiem mežiem;
Šādi mēri jāpieņem atbilstoši Komisijas 
iesniegtajiem priekšlikumiem 3 gadu laikā 
pēc šīs Regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 
Līgumā paredzētajām procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Likumdošanai jānodrošina ilgtermiņā ne tikai ES tirgū laistās un pieejamās koksnes un 
koksnes izstrādājumu likumība, bet arī ilgtspēja. Likumība būtu uzskatāma par pirmo soli 
pareizā virzienā. ES meža politikai visbeidzot jābūt saskaņā ar ilgtspējas attīstības 
galvenajiem mērķiem un aktīvi tie jāatbalsta. 

Grozījums Nr. 118
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
3. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudes, lai mazinātu risku laist tirgū
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto 
procedūru un pasākumu sistēmu, 
turpmāk „likumības pārbaužu sistēma”.

1. Tirgus dalībnieki nodrošina, ka tikai 
likumīgā mežizstrādē iegūta koksne un 
koksnes izstrādājumi tiek darīti pieejami 
tirgū. 

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums aizvieto 20. Grozījumu sākotnējā ziņojumā, kuru ziņotājs sastādījis, lai izvairītos 
no iespējamas pārprašanas, ka prasība veikt likumības pārbaudi (pretēji likumības pārbaudes 
sistēmu ieviešanai) piemērojama tikai tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes 
izstrādājumus. Visiem tirgus dalībniekiem jāveic vispārēja likumības pārbaude (ja nav 
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ieviesta sistēma), lai izpildītu galvenos pienākumus, kas ietverti 1. pantā (pirmajā 
apakšpunktā), proti, lai nodrošinātu, ka tirgū nonāk tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes 
izstrādājumi. 3. panta 1. punkts kļūst nevajadzīgs, jo 3 panta 2. punkts (grozītais) skaidri 
nosaka prasības tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus, 3. panta 
2.a punkts nosaka prasības dalībniekiem, kuri dara pieejamu koksni un koksnes izstrādājumus

Grozījums Nr. 119
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
3. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudi, , lai mazinātu risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto 
procedūru un pasākumu sistēmu, 
turpmāk „likumības pārbaužu sistēma”.  .

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudi, , lai nodrošinātu, ka tiek laista 
tirgū tikai likumīgi iegūtu koksne un 
koksnes izstrādājumi.     Tāpēc tie izmanto 
procedūru un pasākumu sistēmu, turpmāk 
„likumības pārbaužu sistēma”. .

Or. nl

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir ne tikai samazināt līdz minimimam, bet arī izslēt no tirgus nelikumīgi 
un bezatbildīgi iegūto koksni. “Novest līdz minimumam” ir pārāk elastīgi un nenoteikti, to var 
interpretēt dažādi. ES mežu politika beidzot jāatbilst  ilgtspējīgas attīstības aptverošajiem 
mērķiem un tīe aktīvi jāatbalsta..

Grozījums Nr. 120
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
3. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudes, lai mazinātu risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto 

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudes, lai mazinātu risku pirkt tirgū 
nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto 
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procedūru un pasākumu sistēmu, turpmāk 
„likumības pārbaužu sistēma”.

procedūru un pasākumu sistēmu, turpmāk 
„likumības pārbaužu sistēma”.

Or. en

Pamatojums

Regulas lietderīgumam un izdevīgumam iesaka uzlikt pienākumu par likumības pārbaudi uz 
tirgus dalībnieku, kuri koksni un koksnes izstrādājumus pērk tirgū pirmo reizi. Tas mazinātu, 
to  operatoru skaitu, kuriem būtu jāievieš likumības pārbaudes sistēma aptuveni  16 miljoni 
meža īpašniekiem priekš lēstajiem 50000 pircējiem.  Pircēji darbojas tirgū regulāri un 
vairumam jau ir ieviestas sistēmas, kuras var veikt likumības pārbaudi.

Grozījums Nr. 121
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
3. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus dalībnieki izveido likumības 
pārbaužu sistēmu, kurā iekļauti 4. panta 
1. punktā minētie elementi vai izmanto 
likumības pārbaužu sistēmu, kuru 
izveidojušas atzītas uzraudzības 
organizācijas, kas minētas 5. panta 
1. punktā. 

2. Tirgus dalībnieki, kuri laiž tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus, izveido 
likumības pārbaužu sistēmu, kurā iekļauti 
4. panta 1. punktā minētie elementi vai 
izmanto likumības pārbaužu sistēmu, kuru 
izveidojušas atzītas uzraudzības 
organizācijas, kas minētas 5. panta 
1. punktā. 
Pašreizējā dalībvalstu tiesību aktu 
uzraudzība un jebkurš brīvprātīgs piegāžu 
ķēdes mehānisms, kuru izveidojuši 
koksnes importētāji uzņēmumi, var tikt 
izmantots par pamatu likumības 
pārbaudes sistēmu.

en
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Grozījums Nr. 122
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
3. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tirgus dalībnieki, kuri dara koksni un 
koksnes izstrādājumus pieejamus tirgū, 
visos piegādes ķēdes posmos:
i) marķē koksni un koksnes 
izstrādājumus, lai sniegtu informāciju par 
sugu nosaukumu, izcelsmes valsti un 
izcelsmes mežu,
ii) spēj norādīt tirgus dalībnieku, kurš ir 
piegādājis koksni un koksnes 
izstrādājumus, un tirgus dalībnieku, 
kuram šī koksne un koksnes izstrādājumi 
ir nogādāti tālāk;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 123
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
3. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tirgus dalībnieki, kuri dara koksni un 
koksnes izstrādājumus pieejamus tirgū, 
visos piegādes ķēdes posmos:
(a) spēj norādīt tirgus dalībnieku, kurš ir 
piegādājis koksni un koksnes 
izstrādājumus, un tirgus dalībnieku, 
kuram šī koksne un koksnes izstrādājumi 
ir nogādāti tālāk;
(b) pēc pieprasījuma sniedz informāciju 
tirgus dalībniekam, kuram piegādāta 
koksne vai koksnes izstrādājumi, norādot 
izstrādes valsti/valstis, izstrādes mežu un 
koka sugu, no kuras sastāv koksne vai 
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koksnes izstrādājumi;

Or. en

Pamatojums

Ar to tiks ieviesta praktiska izsekojamība caur piegāžu ķēdēm, kas palīdzēs uzņēmumiem 
nodrošināt likumību.

Grozījums Nr. 124
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
3. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tirgus dalībnieki, kuri dara koksni un 
koksnes izstrādājumus pieejamus tirgū, 
visos piegādes ķēdes posmos: 
i) marķē koksni un koksnes 
izstrādājumus, lai sniegtu informāciju par 
sugu nosaukumu, izcelsmes valsti un 
izcelsmes mežu, 
(ii) spēj norādīt tirgus dalībnieku, kurš ir 
piegādājis koksni un koksnes 
izstrādājumus, un tirgus dalībnieku, 
kuram šī koksne un koksnes izstrādājumi
ir nogādāti tālāk;

Or. en

Pamatojums

Absolūtam aizliegumam darīt pieejamu tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus būtu jāattiecas uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, tādēļ visiem tirgus 
dalībniekiem būtu jāievēro pienācīga rūpība.  
Lai veicinātu izsekojamību, visiem tirgus dalībniekiem jāsniedz pamatinformācija par 
izstrādājumiem, to iegūšanas vietu un tirgus dalībniekiem, kuriem šie izstrādājumi tiek 
piegādāti.
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Grozījums Nr. 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
3. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tirgus dalībnieki, kuri dara koksni un 
koksnes izstrādājumus pieejamus tirgū, 
visos piegādes ķēdes posmos:
(i) spēj norādīt tirgus dalībnieku, kurš ir 
piegādājis koksni un koksnes 
izstrādājumus, un tirgus dalībnieku, 
kuram šī koksne un koksnes izstrādājumi 
ir nogādāti tālāk;
(ii) sniedz informāciju par koksnes un 
koksnes izstrādājumu izcelsmes valsti un 
rajonu;
iii) pārbauda, ja nepieciešams, ka tirgus 
dalībnieks, kas pirmo reizi laiž tirgū 
koksni un koksnes izstrādājumus, 
izpildījis šīs regulas noteikumus;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai, tirgus dalībnieki, kuri darījuši pieejamu tirgū koksni un koksnes izstrādājumus  
saglabātu informācijas piegādes ķēdi, un, ja nepieciešams, spētu pārbaudīt to informāciju, 
kuru tirgus dalībnieks, kurš pirmo reizi laidis tirgū koksni, pienācīgi guvis likumības 
pārbaudes rezultātā.

Grozījums Nr. 126
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) izmantojot izsekojamības sistēmu un 
trešās personas īstenotas pārbaudes, 
nodrošina, ka tirgū tiek darīta pieejama 
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tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes 
izstrādājumi,

Or. en

Pamatojums

Piegādes ķēdē vajadzētu ieviest vienkāršu izsekojamības sistēmu likumības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 127
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts– ievaddaļa un i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ) nodrošina piekļuvi šādai informācijai 
par koksni un koksnes izstrādājumiem, ko 
tirgus dalībnieks laiž tirgū:

(a) ) nodrošina piekļuvi šādai informācijai 
par koksni un koksnes izstrādājumiem, ko 
tirgus dalībnieks pircis tirgū:

(i) apraksts; (i) apraksts, sugu nosaukumi;

Or. en

Pamatojums

Pienākuma par likumības pārbaudi uzlikšana uz pircēju, padarīs regulu lietderīgāku.
1) Informācijas uzlabošanai jāiekļauj produkta sastāvā esošās sugas nosaukums.
2) Nelikumības riska novērtējuma kritēriji jau ir izstrādāti un tādēļ regulā jābūt atsaucei uz 
tiem.
3)Regulai jānosaka pastāvošās sistēmas, kuras varētu uzskatīt par atbilstīgām likumības 
pārbaudēm. Visas regulā uzskaitītās sistēmas garantēs likumību, tādēļ nebūs vajadzības 
veidot jaunas likumības pārbaudes sistēmas.
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Grozījums Nr. 128
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts– iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tilpums un/vai svars, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Pastāvošās likumības pārbaudes sistēmā pieprasīt informāciju par « apjomu un/vai svaru », 
iespējam, uzliktu slogu uz pastāvošajām meža apsaimniekošanas sertificēšanas sistēmām. Šīs 
sistēmas, līdz ar pārbaudes ķēdes procedūru integrēšanu, ļauj turpmākā gaitā uzzināt apjomu 
un svaru no tam, kam īpašnieks ieguvis sertifikātu.

Grozījums Nr. 129
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
4. panta 1. punkta a apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tilpums un/vai svars, svītrots

Or. fr

Pamatojums

Informācija par apjomu un svaru radītu lieku birokrātiju, kaitējot pašreizējām mežu 
apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmām. Šīs sertifikācijas sistēmas ļauj izsekot koksnes 
partijām, kuras jau satur informāciju par apjomiem un svaru.
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Grozījums Nr. 130
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietver riska pārvaldības procedūru un; b) ietver riska pārvaldības procedūru 
saskaņā ar 5.a pantu; 

Or. en

Grozījums Nr. 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No konfliktu zonām nākušas koksnes un 
koksnes izstrādājumu, laišanu un 
pieejamību tirgū tā dalībnieki uzskatīs par 
lielu risku. 

Or. en

Pamatojums

Ir lielāks risks, ka koksne uz koksnes izstrādājumi, kas nāk no konfliktu zonām, ir tikusi 
nelikumīgi iegūta.

Grozījums Nr. 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Jāaizliedz laist tirgū un darīt pieejamu 
tādu koksni vai koksnes izstrādājumu, 
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kurš iegūts pretrunā pamatiedzīvotāju 
zemes lietošanas un resursu lietotāju 
tiesībām; Tirgus dalībniekiem jāatliek 
koksnes un koksnes izstrādājumu sagādi 
no tām vietām, kur notiek tiesvedība; 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz aizstāvēt pamatiedzīvotājus valstīs, kur ir skaidrs, ka notiek zemes 
lietošanas un meža lietotāju tiesību pārkāpumi.

Grozījums Nr. 133
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. It īpaši Komisija 
nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv 
risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Tirgus dalībniekam vajadzētu piemērot 
kritērijus, kuri noteikti XX pielikumā, lai 
novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas 
tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. 

Or. en

Pamatojums

Pienākuma par likumības pārbaudi uzlikšana uz pircēju, padarīs regulu lietderīgāku.
1) Informācijas uzlabošanai jāiekļauj produkta sastāvā esošās sugas nosaukums.
2) Nelikumības riska novērtējuma kritēriji jau ir izstrādāti un tādēļ regulā jābūt atsaucei uz 
tiem.
3)Regulai jānosaka pastāvošās sistēmas, kuras varētu uzskatīt par atbilstīgām likumības 
pārbaudēm. Visas regulā uzskaitītās sistēmas garantēs likumību, tādēļ nebūs vajadzības 
veidot jaunas likumības pārbaudes sistēmas.
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Grozījums Nr. 134
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 
šā panta īstenošanai. It īpaši Komisija 
nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv 
risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Tirgus dalībniekam vajadzētu piemērot 
kritērijus, kuri noteikti XX pielikumā, lai 
novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas 
tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes 
izstrādājumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
4. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus,  lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Tirgus dalībnieka izraudzītie kritēriji 
tirgū laistās, nelikumīgi iegūtās, koksnes 
un koksnes izstrādājumu novērtēšanai ir 
precizēti XX pielikumā.

Šie pasākumi paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
11. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Meža nozare ir jau izstrādājusi un ieviesusi mehānismus/kritērijus, kas ļauj novērtēt risku, un 
kuri piemērojami šajā kontekstā.
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Grozījums Nr. 136
Lena Ek

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus. To darot 
Komisijai vajadzētu ņemt vērā īpašo 
stāvokli, kādā ir mazie uzņēmumi, un 
ciktāl iespējams, piedāvāt šiem 
uzņēmumiem pielāgotas un vienkāršotas 
alternatīvas pārbaudes sistēmām, lai lieki 
nenoslogotu šīs sistēmas 

Or. sv

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot un pielāgojot pasākumus likumības pārbaudes sistēmai, jāņem vērā 
mazo un vidējo uzņēmumu ierobežotie resursi un spēja ņemt dalību apjomīgos un bieži 
sarežģītos uzraudzības mehānismos. Pēc iespējas un neuzņemoties risku mazināt regulas 
mērķus un nolūkus, komisijai vajadzētu ņemt vērā šo uzņēmumu īpašo stāvokli un atbilstoši 
piedāvāt vienkāršotu, bet līdzvērtīgu alternatīvu. 

Grozījums Nr. 137
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.  

2. Komisija var pieņemt pamatnostādnes šā 
panta īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus, un dara 
pieejamu ierakstu par paaugstināta riska 



AM\764461LV.doc 63/107 PE418.388v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

avotu koksni un koksnes izstrādājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai jāizstrādā kritēriji, lai 
novērtētu, vai pastāv risks, ka tirgū laistā 
koksne un koksnes izstrādājumi nākuši no 
mežistrādes, kas ir nepietiekami vai vispār 
nav ņēmusi vērā vides aizsardzību, 
Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas 
saglabāšanu, vietējo kopienu dzīvotņu 
aizsardzību, pamatiedzīvotāju un vietējo, 
no mežu resursiem atkarīgo kopienu, 
tiesību aizsardzību.

Or. nl

Pamatojums

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīctību un nabadzības apkarošanu. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
aktos un jādara saprotamu. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību aktos un jādara saprotamu.

Grozījums Nr. 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās ieinteresētās puses jāinformē 
pirms ieviešanas papildu pasākumiem. 

Or.en

Pamatojums

Šo punktu pievienoja, lai nodrošinātu, ka ieinteresētās puses tiek informētas lēmuma 
pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 140
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
4. pants - 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atsevišķas dalībvalstis, iespējams, nav 
informētas , ņemot vērā pieejamību 
koksnes un koksnes izstrādājumu tirgum, 
par augstākām prasībām nekā izklāstīts 
šajā regulā, attiecībā uz mežistrādi un
koksnes izcelsmi, kas ņem vērā vides 
ilgtspēju, aizsardzību, bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmas 
saglabāšanu, vietējo kopienu dzīvotņu 
aizsardzību, pamatiedzīvotāju un vietējo, 
no mežu resursiem atkarīgo kopienu, 
tiesību aizsardzību.

Or. nl

Pamatojums

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un 
godīgas tirdzniecības aizstāvēšanai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās 
apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, 
ilgtspējīgu lauku attīctību un nabadzības apkarošanu. Tādējādi tas būtu jāatspoguļo tiesību 
aktos un jādara saprotamu. .
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Grozījums Nr. 141
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
4. pants -  2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Šādas sistēmas uzskatāmas par praksē 
atbilstošām 4.(1) pantam;
- ciršanas atļauja vai līdzīgas sistēmas, ko 
piešķir atbildīgās iestādes;
- apstiprināti meža apsaimniekošanas 
plāni; 
- atzītu sertificēšanas sistēmu sertifikāti;
likumīgas licences, kuras ieviestas 
Brīvprātīgas partnerības sistēmā, kā to 
nosaka Regula (EK) Nr. 2173/2005;
- sertifikāti, saskaņā ar EMS (ISO, EMAS 
un līdzvērtīgi)
- CITES atļauja;
- pārbaudītas vai sertificētas sekošanas 
sistēmas;
Ja koksne vai koksnes izstrādājumi nāk 
no augsta riska zonām, kā minēts 4. (2)
pantā, šajā punktā minētās sistēmas būs 
nepietiekamas un likumības pārbaudi 
jāveic saskaņā ar 4. (1) pantu. 

Or. en

Pamatojums

Pienākuma par likumības pārbaudi uzlikšana uz pircēju, padarīs regulu lietderīgāku.
1) Informācijas uzlabošanai jāiekļauj produkta sastāvā esošās sugas nosaukums.
2) Nelikumības riska novērtējuma kritēriji jau ir izstrādāti un tādēļ regulā jābūt atsaucei uz 
tiem.
3)Regulai jānosaka pastāvošās sistēmas, kuras varētu uzskatīt par atbilstīgām likumības 
pārbaudēm. Visas regulā uzskaitītās sistēmas garantēs likumību, tādēļ nebūs vajadzības 
veidot jaunas likumības pārbaudes sistēmas.
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Grozījums Nr. 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
4. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šādas sistēmas uzskatāmas par praksē 
atbilstošām 4.(1) pantam un tām nav 
vajadzīga papildu likumības pārbaude:
-a) sertifikāti, kurus izsnieguša atzītas 
mežu sertificēšanas sistēmas;
-b) FLEGT licences, kuras izsniegtas 
brīvprātīgas partnerības nolīgumu 
ietvaros, kas minētas 2005. gada 20. 
decembrī izdotajā  Padomes Regulā Nr. 
2173/2005, kas nosaka FLEGT 
licencēšanas ieviešanu koksnes importam 
Eiropas Kopienā;
-c) ciršanas apliecinājumi vai līdzvērtīgas 
sistēmas, kuras izsniedz kompetentās 
valsts vai reģionālās iestādes;
-d) mežu apsaimniekošanas plāni, kurus 
apstiprina kompetentās valsts vai 
reģionālās iestādes;
- e) sertifikāti, kuri izsniegti atbilstoši 
vides pārvaldības normām  (ISO, EMAS 
un līdzvērtīgie);
- f) licences CITES;
- g) pārbaudītas un sertificētas 
izsekojamības sistēmas;
Ja koksne vai koksnes izstrādājumi nāk 
no augsta riska zonām, kā minēts 4. (2)
pantā, šajā punktā minētās sistēmas būs 
nepietiekamas un likumības pārbaudi 
jāveic saskaņā ar 4. (1) pantu.
1 OV L 347, 30.12.20054., 1. lpp.

Or. fr
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Pamatojums

Meža nozare jau ieviesusi lielu daudzumu pasākumu, kas palīdz samazināt tādas koksnes 
importu/tirdzniecību, kas nāk no nelikumīgas mežistrādes. Šādas sistēmas jāatzīst un 
jāuzskata par līdzvērtīgām likumības pārbaudēm de facto.

Grozījums Nr. 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Marķēšana

Dalībvalstīm jānodrošina, lai divu gadu 
laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās, visi 
koksnes izstrādājumi un koksne, ko laiž 
tirgū vai dara pieejamu, tiktu marķēta 
atbilstoši 3. panta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībniekiem tirgus ķēdē, kā arī sabiedrībai ir tiesības zināt, vai produkti ir iegūti likumīgi, 
vai nē.

Grozījums Nr. 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants 
Prasības ilgtspējas attīstībai

Gada laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās 



PE418.388v01-00 68/107 AM\764461LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijai jāiesniedz likumdošanas 
priekšlikums Eiropas Parlamentam un 
Padomei par Kopienas standartu visiem 
koksnes izstrādājumiem un koksnei, kas 
nāk no dabiskiem mežiem, lai izpildītu 
prasības ilgtspējai.

Or. en

Pamatojums

ES FLEGT Rīcības plānā ir noteiktsES  mērķis: „atbalstīt starptautiskus centienus tikt galā ar 
globālu problēmu – nelikumīgu mežistrādi un ar to saistīto tirdzniecību un veicināt plāšākus 
mērķus ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai”. . Turklāt: „Nelikumīga mežistrāde mazina 
daudzus būtiskus ES attīstības mērķu elementus: Sabiedriskā sektora finansēšanu, lai risinātu 
nabadzības, miera, drošības, labas pārvaldības, pretkorupcijas un ilgtspējīgas vides 
pārvaldības jautājumus,";  Tādējādi, likumdošanai jānodrošina, lai tiktu apturēta nelikumīgi 
iegūtas koksnes un tās izstrādājumu tirdzniecība ES tirgū un, lai atbalstītu ilgtspējīgas 
attīstības plašu perspektīvu.

Grozījums Nr. 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes atzīst uzraudzības 
organizācijas, kuras pieprasa šādu atzīšanu, 
ja uzraudzības organizācija atbilst šādām 
prasībām:

1. Komisija saskaņā ar  3.b punktā minēto 
regulatīvo procedūru atzīst uzraudzības 
organizācijas, kuras pieprasa šādu atzīšanu, 
ja uzraudzības organizācija atbilst šādām 
prasībām:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.
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Grozījums Nr. 146
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. Kompetentās iestādes atzīst 
uzraudzības organizācijas, kuras pieprasa 
šādu atzīšanu, ja uzraudzības organizācija 
atbilst šādām prasībām: 

1. . Komisija saskaņā ar 11. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo procedūru
atzīst par uzraudzības organizāciju privātu 
vai publisku vienību, kas ieviesusi 
likumības pārbaudes sistēmu, kura satur 
elementus, kas norādīti 4. (1) pantā,   
1a. Publiskai vienībai, kura pieprasa 
atzīšanu saskaņā ar 1. pantu jāatbilst 
šādām prasībām: 

a) tā ir tiesību subjekts; a) tā ir tiesību subjekts;

aa) tā ir publisko tiesību subjekti;
b) tā ir izveidojusi likumības pārbaužu 
sistēmu, kurā ieļauti 4. panta 1. punktā 
norādītie elementi;

b) tā tika izveidota, nolūkā veikt īpašas 
funkcijas attiecībā uz meža sektoru, nevis 
nolūkā administrēt un pildīt valsts 
noteikumus mežistrādes jomā;
ba) to galvenokārt finansē valsts, 
reģionālās un vietējās iestādes, vai citas 
organizācijas, kuras ir publisko tiesību 
subjekti;

c) tā uzliek par pienākumu tirgus 
dalībniekiem, kurus tā sertificējusi, 
izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;

c) tā uzliek par pienākumu tirgus 
dalībniekiem, kurus tā sertificējusi, 
izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;

d) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismus, 
lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus 
tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu 
sistēmas lietotājus, izmanto likumības 
pārbaužu sistēmu;

d) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismus, 
lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus 
tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu 
sistēmas lietotājus, izmanto likumības 
pārbaužu sistēmu;

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu. 

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.; 
disciplinārie pasākumi ietver ziņojuma 
sniegšanu atbilstošai kompetentai 
iestādei.
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ea) tai nav interešu konflikta ar 
kompetentām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Kopā ar jauno X grozījumu (5. panta 1.b punkta (jauns) ievadā) aizvieto ziņojuma projekta 
28. grozījumu, lai paskaidrotu, ka publiskās vienības var pieteikties par uzraudzības 
organizācijām un izstrādāt atbilstīguma kritērijus publiskām un privātām vienībām.

Grozījums Nr. 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 1. Kompetentās iestādes atzīst 
uzraudzības organizācijas, kuras pieprasa 
šādu atzīšanu, ja uzraudzības organizācija 
atbilst šādām prasībām:

1. Komisija saskaņā ar 11. (2a) pantā 
minēto regulatīvo procedūru atzīst 
uzraudzības organizācijas, kuras pieprasa 
šādu atzīšanu, ja uzraudzības organizācija 
atbilst šādām prasībām:

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijas akreditācijai ES līmenī jāizvairās no dažādu standartu 
iedibināšanas un tirgus sašķeltības. Vajadzīgi skaidri kritēriji šo organizāciju akreditācijai un 
minimālas prasības uzticamu uzraudzības organismu darbībai.
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Grozījums Nr. 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants -  1. punkts a a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tai ir pienācīga pieredze;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - a a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tai ir pienācīga pieredze;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijas akreditācijai ES līmenī jāizvairās no dažādu standartu 
iedibināšanas un tirgus sašķeltības. Vajadzīgi skaidri kritēriji šo organizāciju akreditācijai un 
minimālas prasības uzticamu uzraudzības organismu darbībai.
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Grozījums Nr. 150
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - a a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tai ir pienācīga pieredze;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijām jāparāda, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, lai uzraudzītu 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 151
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts -  a a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tai ir pienācīga pieredze;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts -  a b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab )tā ir finansiāli neatkarīga no 
sertificējamā tirgus dalībnieka;
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts -  a b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab )tā ir finansiāli neatkarīga no 
sertificējamā tirgus dalībnieka;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijas akreditācijai ES līmenī jāizvairās no dažādu standartu 
iedibināšanas un tirgus sašķeltības. Vajadzīgi skaidri kritēriji šo organizāciju akreditācijai un 
minimālas prasības uzticamu uzraudzības organismu darbībai.

Grozījums Nr. 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts -  e daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu. 

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu. 
Šie mēri iekļauj kā sankcijas ziņojuma 
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sniegšanu atbilstošām valsts iestādēm un 
Komitejai, kā minēts 11. pantā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - e daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu. 

(e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.; 
disciplinārie pasākumi ietver ziņojuma 
sniegšanu atbilstošai kompetentai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijas akreditācijai ES līmenī jāizvairās no dažādu standartu 
iedibināšanas un tirgus sašķeltības. Vajadzīgi skaidri kritēriji šo organizāciju akreditācijai un 
minimālas prasības uzticamu uzraudzības organismu darbībai.
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Grozījums Nr. 156
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - e daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu. 

e) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.  
Jāparedz iespējas sertifikāta anulēšanu 
un izraidīšanu no tirgus.

Or. nlGrozījums Nr. 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 1. punkts - e -a  daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tā ir pieņēmusi noteikumus, ar kuriem 
paredz, ka:
i) tās biedriem vai tirgus dalībniekiem, 
kurus uzraudzības organizācija ir 
sertificējusi, ir saistošs pienākums 
izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;
ii) uzraudzības organizācijas biedri vai 
tirgus dalībnieki, kuri izmanto tās 
sistēmu, uzrauga šo organizāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.
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Grozījums Nr. 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants -1. punkts -e -a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tā ir pieņēmusi noteikumus, ar kuriem 
paredz, ka:
i) tās biedriem vai tirgus dalībniekiem, 
kurus uzraudzības organizācija ir 
sertificējusi, ir saistošs pienākums 
izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;
ii) uzraudzības organizācijas biedri vai 
tirgus dalībnieki, kuri izmanto tās 
sistēmu, uzrauga šo organizāciju.

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijas akreditācijai ES līmenī jāizvairās no dažādu standartu 
iedibināšanas un tirgus sašķeltības. Vajadzīgi skaidri kritēriji šo organizāciju akreditācijai un 
minimālas prasības uzticamu uzraudzības organismu darbībai. 

Grozījums Nr. 159
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
5. panta 1. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Publiskai vienībai, kura pieprasa 
atzīšanu saskaņā ar 1. pantu jāatbilst 
šādām prasībām: 
(a) tā ir privātlikuma tiesību subjekts;
b) tā ir tiesību subjekts;
c) tai ir pienācīga pieredze;
d)tā ir finansiāli neatkarīga no 
sertificējamā tirgus dalībnieka; 
e) tirgus dalībniekiem, kurus uzraudzības 
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organizācija ir sertificējusi, ir saistošs 
pienākums izmantot tās likumības 
pārbaužu sistēmas; 
f) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismus, 
lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, 
kurus tā ir sertificējusi kā likumības 
pārbaužu sistēmas lietotājus, izmanto 
likumības pārbaužu sistēmu;
g) tā veic attiecīgus disciplināros 
pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus 
dalībnieku, kas neievēro uzraudzības 
organizācijas likumības pārbaužu 
sistēmu.; disciplinārie pasākumi ietver 
ziņojuma sniegšanu atbilstošai 
kompetentai iestādei. 

Or. en

Pamatojums

Kopā ar jauno X grozījumu (5. panta 1.b punkta (jauns) ievadā) aizvieto ziņojuma projekta 
28. grozījumu, lai paskaidrotu, ka publiskās vienības var pieteikties par uzraudzības 
organizācijām un izstrādāt atbilstīguma kritērijus publiskām un privātām vienībām.

Grozījums Nr. 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - b a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba )dokumentācija atbilstīgas pieredzes 
pierādīšanai

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - b a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba )dokumentācija atbilstīgas pieredzes 
pierādīšanai;

Or. en

Pamatojums

Uzraudzības organizācijām jāparāda, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, lai uzraudzītu 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - c a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dokumentācija, kas pierāda spēju 
pielāgot sistēmu, kas atbilst 4. un 
5. (1) pantā norādītajiem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
5. pants - 2. punkts - (c) a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dokumentācija, kas pierāda spēju 
pielāgot sistēmu, kas atbilst 4. un 
5. (1) pantā norādītajiem kritērijiem;
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en

Grozījums Nr. 164
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes trīs mēnešu laikā 
pēc uzraudzības organizācijas pieteikuma 
iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai 
piešķirt atzīšanu uzraudzības organizācijai

3. Kompetentās iestādes trīs mēnešu laikā 
pēc uzraudzības organizācijas pieteikuma 
iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai 
piešķirt atzīšanu uzraudzības organizācijai
Komisija 15 dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas paziņo par lēmumu, 
atzīt uzraugošo organizāciju, pievienojot 
pieteikuma kopiju,  dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, kuras jurisdikcijā 
atrodas uzraugošā organizācija. 

Tās veic regulāras pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 
organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās 
prasības.

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
pārbaudes, ieskaitot auditu uz vietas ar 
regulāriem starplaikiem, vai pamatojoties 
uz trešo pušu izteiktām bažām, lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 
organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās. Ja 
šo pārbaužu rezultātā kompetentās 
iestādes pārliecinās, ka uzraugošās 
iestādes neatbilst 1. pantā minētajām 
prasībām, tām jāinformē Komisija un 
jāsazinās ar to jebkuras acīmredzamas 
liecības gadījumā.

en

Grozījums Nr. 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās iestādes trīs mēnešu laikā 
pēc uzraudzības organizācijas pieteikuma 
iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai 
piešķirt atzīšanu uzraudzības organizācijai 

3. Saskaņā ar 11. (2) pantu Komisija 
pieņem lēmumu par to, vai ieteikt atzīt 
uzraudzības organizāciju trīs mēnešu laikā 
pēc tā, ka saņemts dalībvalsts kompetentās 
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iestādes paziņojums par ieteikumu atzīt 
organizāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp (privātas) uzraudzības organizācijas kompetenci un 
kompetentu iestādi, kura ir atbildīga gan par uzraudzības organizāciju kontroli, gan par 
likumības pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 166
Imre Csibi

Regulas priekšlikums
5. pants - 3. punkts 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās veic regulāras pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 
organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās 
prasības.

ES uzraugošās iestādes dalībvalstu 
kompetentās iestādes veic pārbaudes, 
ieskaitot auditu uz vietas ar regulāriem 
starplaikiem, vai pamatojoties uz trešo 
pušu motivētiem pieprasījumiem., lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 
organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās. 
Visiem pārbaužu protokoliem jābūt 
publiski pieejamiem.

Or. en

Pamatojums

ES uzraugošās organizācijas palīdzēs dalībvalstu kompetentajām iestādēm nodrošināt 
precizitāti un saskaņotību regulas īstenošanā.
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Grozījums Nr. 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde atsauc uzraudzības 
organizācijas atzīšanu, ja ir konstatēts, ka 
1. punktā noteiktās prasības vairs netiek 
ievērotas.

4. Saskaņā ar 11. (2) pantu Komisijai 
jāpieņem lēmums par to, vai atsaukt 
uzraudzības organizācijas atzīšanu, ja ir 
konstatēts, ka 1. punktā noteiktās prasības 
vairs netiek ievērotas.

en

Grozījums Nr. 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
5. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā 
paziņo Komisijai par lēmumu piešķirt, 
atteikt vai atsaukt uzraudzības 
organizācijas atzīšanu. 

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā 
paziņo Komisijai par lēmumu ieteikt 
piešķirt, atteikt vai atsaukt uzraudzības 
organizācijas atzīšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 169
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
5. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā 
paziņo Komisijai par lēmumu piešķirt, 
atteikt vai atsaukt uzraudzības 
organizācijas atzīšanu. 

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā 
paziņo Komisijai par lēmumu ieteikt 
piešķirt, atteikt vai atsaukt uzraudzības 
organizācijas atzīšanu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
5. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. a pants
Riska pārvaldības procedūra
1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai riska 
pārvaldības procedūras tiktu ieviestas 
neatkarīgā, objektīvā un pārredzamā 
veidā.
2. Lai noteiktu riska līmeni, Komisijai, 
saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru: 
a) jāizveido un jāpārvalda viena vai 
vairākas datu bāzes, kurās tiek saglabāti 
reģistrēšanās vārdi un tirgus dalībnieku 
nosaukumi, kuri ir apsūdzēti nelikumīgās 
darbībās, pārkāpuma raksturs, valsts un 
vietas nosaukums, kur noticis pārkāpums;
b) apkopo pieejamās informācijas 
sarakstus, kurus var izmantot tirgus 
dalībnieki riska līmeņa novērtēšanai;
c) izstrādā norādes riska pārvaldības rīku 
izmantošanai; piedāvā sarakstu ar 
visbiežāk sastopamo pārkāpumu 
uzskaitījumu
3. Pamatojoties uz riska novērtējumu, 
tirgus dalībnieki var veikt papildu 
pasākumus  situācijās, kad pastāv 
paaugstināts risks. Papildus pasākumi 
tostarp var ietvert:
a) iepriekšēju paziņojumu uzraudzības 
iestādēm par pirkuma datumu un 
detaļām.
b) pierādījuma pieprasījumu par 
atbilstošām pārvaldības sistēmām, 
saskaņā ar kurām panākts nolīgums par 
pirkšanu,
c) papildu dokumentu, datu vai 
informācijas pieprasīšana.
4. Komisijai vajadzētu pārskatīt un, ja 
nepieciešams, paplašināt sarakstu 
1. punkta 1. daļā saskaņā ar regulatīvo 
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procedūru, kura uzsvērta 11. panta 
2. punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants – nosaukums un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības pasākumi Uzraudzības un kontroles pasākumi
1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki ievēro 
3. panta 1. un 2 punktā un 4. panta 
1. punktā noteiktās prasības.

1. Kompetentās iestādes veic kontroles 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka tirgus 
dalībnieki ievēro 3. panta 1. un 2 punktā un 
4. pantā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm nepieciešami skaidri kritēriji ES līmenī uzraudzības sistēmu pārbaudēm, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visā ES. Īpaši jāveic pārbaudes, ja 
kompetentai iestādei ir informācija, kas liek apšaubīt uzraudzības sistēmas lietderīgo darbu.

Grozījums Nr. 172
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki ievēro  
3. panta 1. un 2 punktā un 4. panta 
1. punktā noteiktās prasības. 1.

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes,
ieskaitot muitas pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki ievēro  
3. panta 1. un 2 punktā un 4. panta 
1. punktā noteiktās prasības. 1.

Or. pl
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Pamatojums

Tiek uzsvērts problēmas pārrobežu raksturs. Jāveic pasākumi jau uz ES robežām, lai netiktu 
ievesta nelikumīgi iegūta koksne.

Grozījums Nr. 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Kontroles pasākumus būtu jāveic 
saskaņā ar gada plānu vai, pamatojoties 
uz trešo personu motivētiem 
pieprasījumiem. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm nepieciešami skaidri kritēriji ES līmenī uzraudzības sistēmu pārbaudēm, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visā ES. Īpaši jāveic pārbaudes, ja 
kompetentai iestādei ir informācija, kas liek apšaubīt uzraudzības sistēmas lietderīgo darbu.

Grozījums Nr. 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b b Kontroles pasākumos tostarp var 
ietvert:
a) tirgus dalībnieku izmantoto tehnisko 
un vadības sistēmu un likumības 
pārbaužu un riska novērtēšanas 
procedūru pārbaudi;
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b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, 
kuri apliecina sistēmu un procedūru 
pareizu darbību;
c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā 
revīzijas klātienē. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm nepieciešami skaidri kritēriji ES līmenī uzraudzības sistēmu pārbaudēm, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visā ES. Īpaši jāveic pārbaudes, ja 
kompetentai iestādei ir informācija, kas liek apšaubīt uzraudzības sistēmas lietderīgo darbu.

Grozījums Nr. 175
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto 
pārbaužu veikšanu.

2. Tirgus dalībniekiem jāsniedz 
kompetentajām iestādēm vajadzīgo 
palīdzību to pienākumu veikšanai, īpaši 
attiecībā uz pieeju telpām un 
iepazīstināšanu ar dokumentiem vai 
ierakstiem.

Or. en

Grozījums Nr. 176

Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto 
pārbaužu veikšanu.

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto 
kontroles pasākumu veikšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants-  3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam
veikt koriģējošus pasākumus.

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam 
nekavējoties veikt koriģējošus pasākumus.
Kontroles pasākumos tostarp var ietvert:
a) komercdarbības tūlītēju pārtraukšanu;
b) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm nepieciešami skaidri kritēriji ES līmenī uzraudzības sistēmu pārbaudēm, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visā ES. Īpaši jāveic pārbaudes, ja 
kompetentai iestādei ir informācija, kas liek apšaubīt uzraudzības sistēmas lietderīgo darbu.

Grozījums Nr. 178
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam
veikt koriģējošus pasākumus.

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam 
veikt koriģējošus pasākumus. Ja šādi 
pasākumi  tikuši pieprasīti , bet tirgus 
dalībnieks tos nav veicis noteiktā laikā, 
kompetentās iestādes var noteikt sankcijas 
saskaņā ar 13. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar X grozījumu 7. pantam – Para 4. (jauns) tas aizvieto ziņojuma projekta 40. 
Grozījumu (kuru ziņotājs atsaucis) Nodoms ir izskaidrot, ka koriģējošie pasākumi attiecas uz 
nepieciešamību izdarīt grozījumus likumības pārbaudes sistēmās un procesos, tostarp tūlītēji 
pasākumi attiecas uz tūlītējiem izpildes pasākumiem pret  3.  (grozītā)pantā minēto prasību 
domājamiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. .Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam
veikt koriģējošus pasākumus

3. .Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam
veikt samērojamus koriģējošus 
pasākumus.

Or. enGrozījums Nr. 180
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
7. pants -3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās
pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās 
iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam 
veikt koriģējošus pasākumus.

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās apskates
ir pabeigtas, kompetentās iestādes var 
pieprasīt tirgus dalībniekam veikt 
koriģējošus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
7. pants -3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Pārbaudes jāveic visos gadījumos, 
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kad:
a) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
pamats noskaidrot atbilstību šīs regulas 
prasībām tirgus dalībniekam attiecībā uz 
koksnes vai koksnes izstrādājuma laišanu 
tirgū; vai
b) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
informācija, kas apšauba tirgus 
dalībnieka atbilstību likumības pārbaudes 
sistēmas prasībām, kā noteikts šajā 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja ir aizdomas par nopietniem 
pārkāpumiem, dalībvalstīm jāuzsāk pilna 
izmeklēšana un jāveic tūlītēji izpildes 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
7. pants -3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Pēc tam, kad 1. punktā minētās 
pārbaudes pasākumi ir pabeigti, tirgus 
dalībnieks, domājams, ir apzināti pārkāpis 
noteikumus, kas minēti 3. pantā, 
kompetentās iestādes atbilstoši valsts 
tiesību aktiem veic tūlītējus pasākumus, 
kuri, tostarp var ietvert:
a) komercdarbības tūlītēju pārtraukšanu; 
b) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu.

Or. en
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Pamatojums

Kopā ar X grozījumu 7. pantam – Para 4. (jauns) tas aizvieto ziņojuma projekta 40. 
Grozījumu (kuru ziņotājs atsaucis) Nodoms ir izskaidrot, ka koriģējošie pasākumi attiecas uz 
nepieciešamību izdarīt grozījumus likumības pārbaudes sistēmās un procesos, tostarp tūlītēji 
pasākumi attiecas uz tūlītējiem izpildes pasākumiem pret  3.  (grozītā )pantā minēto prasību 
domājamiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Pārbaudes jāveic visos gadījumos, 
kad:
a) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
pamats noskaidrot atbilstību šīs regulas 
prasībām tirgus dalībniekam attiecībā uz 
koksnes vai koksnes izstrādājuma laišanu 
tirgū; vai
b) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
informācija, kas apšauba tirgus 
dalībnieka atbilstību likumības pārbaudes 
sistēmas prasībām, kā noteikts šajā 
regulā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm nepieciešami skaidri kritēriji ES līmenī uzraudzības sistēmu pārbaudēm, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visā ES. Īpaši jāveic pārbaudes, ja 
kompetentai iestādei ir informācija, kas liek apšaubīt uzraudzības sistēmas lietderīgo darbu.
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Grozījums Nr. 185
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
7. pants - 3. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Pārbaudes jāveic visos gadījumos, 
kad:
a) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
pamats noskaidrot atbilstību šīs regulas 
prasībām tirgus dalībniekam attiecībā uz 
koksnes vai koksnes izstrādājuma laišanu 
tirgū; vai
b) dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 
informācija, kas apšauba tirgus 
dalībnieka atbilstību likumības pārbaudes 
sistēmas prasībām, kā noteikts šajā 
regulā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis jāapgādā ar skaidriem kritērijiem, lai tiktu nodrošināta vienota sistēma tirgus 
dalībnieku un uzraudzības organizāciju uzraudzībai un pārbaudei

Grozījums Nr. 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Regulas priekšlikums
7. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. a pants
Tūlītēji izpildes pasākumi.
1. Ja fiziska persona tiek turēta aizdomās 
vai notverta par pārkāpuma izdarīšanu, 
vai, ja juridiska persona tiek turēta 
aizdomās par saistību ar šādu 
pārkāpumu, dalībvalstij jāuzsāk 
pārkāpuma pilna izmeklēšana atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un atkarībā no 
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pārkāpuma smaguma, jāveic tādi tūlītēji 
izpildu pasākumi, kā:
a) komercdarbības tūlītēju pārtraukšanu;
b) pārvadājumu maršruta maiņu uz ostu 
vai pagaidu apstādināšana, vai 
transportlīdzekļa maršruta maiņu uz citu 
vietu pārbaudes veikšanai;
c) attiecīgajā operācijā iesaistītā 
transporta, piegādes transportlīdzekļa vai 
mašinērijas pagaidu apturēšanu vai 
konfiskāciju;
d) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu;
e) atļaujas izsniegšanas atlikšana koksnes 
un koksnes izstrādājumu laišanai tirgū.
2. Izpildu pasākumiem jābūt tādiem, lai 
novērstu attiecīgā pārkāpuma 
turpināšanos, un, lai ļautu 
kompetentajām iestādēm pabeigt 
izmeklēšanu.

Or. en

Pamatojums

Teksts grozīts pēc Nelikumīgās zvejas Regulas EK 1005/2008.pieņemtā teksta

Grozījums Nr. 187
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
7. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. a pants
Uzņēmumiem, kas dara pieejamu koksni 
Eiropas tirgū, savās gada atskaitēs iekļauj 
savu operāciju (starptautisko) vides un 
sociālā ietekme un sekas, un ziņas par 
mežistrādi un transportēšanu.
Te domāta ietekme uz vidi un sociālās 
sekas koksnes ieguves vietā un koksnes 
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ražotājvalstī.

Or. nl

Pamatojums

Pārredzamība un iespēja veikt pārbaudes.

Grozījums Nr. 188
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
8. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto pierakstu 
kopsavilkumu dara pieejamu sabiedrībai 
saskaņā  ar Direktīvu 2003/4/EK.

2. Šā panta 1. punktā minēto pierakstu 
kopsavilkumu dara Internetā pieejamu 
sabiedrībai saskaņā  ar Direktīvu 
2003/4/EK.

Or. pl

Pamatojums

Grozījumā teikts, kā darīt pieejamu informāciju sabiedrībai.

Grozījums Nr. 189
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
10. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija publisko kompetento iestāžu 
sarakstu.

2. Komisija publisko kompetento iestāžu 
sarakstu Internetā. Šis saraksts 
jāatjaunina.

Or. pl
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Pamatojums

Grozījumā teikts, kā darīt pieejamu informāciju sabiedrībai.

Grozījums Nr. 190
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
11. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. a pants
Padomnieku grupa

1. Jāizveido padomnieku grupa, kuras 
sastāvā būtu ieinteresēto pušu pārstāvji, 
tostarp ieskaitot , ar meža 
apsaimniekošanu saistīto nozaru 
pārstāvjus, meža īpašniekus, NVO un 
patērētāju grupas, un kuru vadītu 
Komisijas pārstāvis.
2. Dalībvalstu pārstāvji var piedalīties 
sanāksmēs vai nu pēc pašu iniciatīvas, vai 
pēc Padomnieku grupas uzaicinājuma.
3. Padomnieku grupai jāizstrādā 
procedūras noteikumi, kas jāpublicē 
Komisijas tīmekļa vietnē.
4. Komisija sniedz Padomnieku grupai 
nepieciešamo tehnisko un loģistikas 
atbalstu un nodrošina sekretariātu tā 
sanāksmēm.
5. Padomnieku grupai jāizskata un 
jāsniedz atzinumus par šīs regulas 
piemērošanas jautājumiem, kurus uzdevis 
priekšsēdētājs pēc paša iniciatīvas vai pēc 
Padomnieku grupas vai Komitejas locekļu 
pieprasījuma.
6. Komisija nodod Padomnieku grupas 
atzinumus Komitejai.   

Or. en
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Pamatojums

Jāizveido Padomnieku grupa, kuru konsultētu Koksnes komiteja, lai ļautu lietderīgi ieviest 
regulu un nodrošinātu labu saziņu starp ieinteresētajām pusēm. 

Grozījums Nr. 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var veikt grozījumus pielikumā 
pievienotajā koksnes un koksnes 
izstrādājumu sarakstā, ņemot vērā to 
tehniskās īpašības, gala lietojumus un 
ražošanas procesus.  

svītrots

Minēto regulu, kas paredzēta, lai grozītu 
nebūtiskus elementus šajā direktīvā, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, veicot rūpīgu pārbaudi, kas 
noteikta 11. panta 2a. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
12. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. a pants
Nodarījumi

Dalībvalstīm jāveic piemēroti pasākumi, 
lai nodrošinātu sankciju piemērošanu 
vismaz šādiem regulas pārkāpumiem:
a) tirgus dalībnieks nav radījis likumības 
pārbaudes sistēmu;
b) tirgus dalībnieks nav radījis un/vai 
izmantojis tādu likumības pārbaudes 
sistēmu, kas atbilstu šīs regulas, un īpaši 
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4. panta noteikumiem;
c)tirgus dalībnieks laidis tirgū koksni vai 
koksnes izstrādājumus, par kuriem 
dalībnieks zina, ka koksne iegūta, tirgota 
vai apstrādāta pretrunā izcelsmes valsts 
tiesību aktiem, vai arī šī iemesla dēļ 
neveic likumības pārbaudi, lai apietu 
risku.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskai noteiktībai regulas tekstā jāprecizē pārkāpumi, par kuriem piemērojamas sankcijas. 
Šie nodarījumi ir pietiekams pamudinājums tirgus dalībniekiem, lai tie veiktu nepieciešamos 
pasākumus, nodrošinot tikai likumīgas koksnes un koksnes izstrādājumu nonākšanu ES tirgū.

Grozījums Nr. 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
20XX. gada 31. decembrim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām, kas tostarp var ietvert:

finansiālus sodus, kas atspoguļo:
- videi nodarīto kaitējumu apmēru;
- koksnes produktu vērtību;
-nodokļu zaudējumi un ekonomiskais 
kaitējums, kas radies no pārkāpuma; 
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ii) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu;
iii) pagaidu aizliegumu virzīt tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus.
iv)Dalībvalstīm arī vai pārmaiņus 
jāpiemēro efektīvas, proporcionālas un 
preventīvas sankcijas;
Finanšu sodiem jābūt vismaz piecas reizes 
lielākiem par nopietna pārkāpuma veidā 
iegūtās koksnes produkcijas vērtību. Ja 
nopietnais pārkāpums atkārtojas piecu 
gadu laikā, finanšu sodiem pakāpeniski 
jāpieaug un jābūt vismaz desmit reizes 
lielākiem par nopietna pārkāpuma veidā 
iegūtās koksnes produkcijas vērtību.
Neskarot pārējos noteikumus, kas ietverti 
Kopienas tiesību aktos saistībā ar valsts 
līdzekļiem, dalībvalstis nedrīkst piešķirt 
nekādu valsts atbalstu tirgus 
dalībniekiem, kuri apsūdzēti šīs regulas 
nopietnā pārkāpumā, pirms nav veikti 
koriģējoši pasākumi un piemērotas 
efektīvas, samērīgas un pārliecinošas soda 
sankcijas

Or. en

Pamatojums

Minimālo sankciju sistēma Eiropas Savienībā neradītu konkurences traucējumus vai koksnes 
tirgus koncentrēšanos valstīs, kurās ir noteikts viszemākais sankciju līmenis. Līdzīga sistēma 
jau tika izveidota ES mērogā ar Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar kuru ievieš 
Kopienas sistēmu, lai novērstu, apturētu un likvidētu nelikumīgo, nedeklarēto un neregulēto 
nozveju, 

Grozījums Nr. 194
Riitta Myller, Jens Holm

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par Dalībvalstis paredz noteikumus par 
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sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
20XX. gada 31. decembrim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar. 

sankcijām, kas piemērojamas par 
pārkāpumiem 1. panta kontekstā un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām, tās var iekļaut 
kriminālsodus un administratīvos sodus, 
kā pagaidu aizliegums virzīt tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus. 

Sodiem jābūt proporcionāliem un 
noteiktiem, ņemot vērā nodokļu 
zaudējumus un vides un ekonomiskos 
kaitējumus, kas radušies no pārkāpuma 
saskaņā ar 1. pantu, tiem jābūt vismaz X 
lielākiem par nopietna pārkāpuma veidā 
iegūtās koksnes produkcijas vērtību.                                                                               
Neskarot pārējos noteikumus, kas ietverti 
Kopienas tiesību aktos saistībā ar valsts 
līdzekļiem, dalībvalstis nedrīkst piešķirt 
nekādu valsts atbalstu no dalībvalsts 
atbalsta vai Kopienas atbalsta fondiem 
tiem tirgus dalībniekiem, kuri apsūdzēti 
pārkāpumā saskaņā ar 1. pantu.

+Dalībvalstis vēlākais līdz 20XX. gada 31. 
decembrim par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos skar.

+Dalībvalstis vēlākais līdz 20XX. gada 31. 
decembrim par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos skar.

Or. en

Pamatojums

Teksts grozīts pēc Nelikumīgās zvejas Regulas EK 1005/2008.pieņemtā teksta
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Grozījums Nr. 195
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. +Dalībvalstis vēlākais līdz 
20XX. gada 31. decembrim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Piemērotās
sankcijas var iekļaut kriminālsodus un 
administratīvos sodus, tām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām, tās 
var iekļaut tostarp:

i) finanšu sodus, kas atspoguļo videi 
nodarīto kaitējumu apmēru;
ii) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu;
iii) pagaidu aizliegumu virzīt tirgū koksni 
un koksnes izstrādājumus.

Dalībvalstis vēlākais līdz 20XX. gada 31. 
decembrim par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos skar.

Dalībvalstis vēlākais līdz 20XX. gada 31. 
decembrim par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un nekavējoties ziņo tai par 
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos skar.

Or. en

Pamatojums

Regulai arī jāparedz kriminālsodu iemērošanas Iespēja. Paskaidro un aizvieto ziņotāja 
46. grozījumu. Sodu noteikšana dalībvalstu līmenī varētu radīt Eiropas Savienībā 
konsekvences trūkumu attiecībā uz saukšanu pie atbildības saskaņā ar šo regulu. Tas varētu 
radīt konkurences traucējumus vai koksnes tirgus koncentrēšanos valstīs, kurās ir noteikts 
viszemākais sankciju līmenis.
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Grozījums Nr. 196
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. +Dalībvalstis vēlākais līdz 
20XX. gada 31. decembrim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. +Dalībvalstis vēlākais līdz 
20XX. gada 31. decembrim par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par jebkādiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar. 
Dalībvalstī veiktajām nelikumīgajām 
mežizstrādēm būtu vismaz jāpiemēro 
vienādi sodi.

Or. en

Pamatojums

Nelikumīga mežistrāde un kā tirdzniecība ir tik pat nopietni pārkāpumi un tiem piemērojami 
līdzīgi sodi.

Grozījums Nr. 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Regulas priekšlikums
13. panta 1. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāveic piemēroti pasākumi, 
lai nodrošinātu sankciju piemērošanu 
vismaz šādiem regulas pārkāpumiem:
a) tirgus dalībnieks nav radījis likumības 
pārbaudes sistēmu;
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b) tirgus dalībnieks nav radījis un/vai 
izmantojis tādu likumības pārbaudes 
sistēmu, kas atbilstu šīs regulas, un īpaši 
4. panta noteikumiem;
c)tirgus dalībnieks laidis tirgū koksni vai 
koksnes izstrādājumus, par kuriem 
dalībnieks zina, ka koksne iegūta, tirgota 
vai apstrādāta pretrunā izcelsmes valsts 
tiesību aktiem, vai arī šī iemesla dēļ 
neveic likumības pārbaudi, lai apietu 
risku.
2. Finanšu sodiem jābūt vismaz piecas 
reizes lielākiem par nopietna pārkāpuma 
veidā iegūtās koksnes produkcijas vērtību.
Ja nopietnais pārkāpums atkārtojas piecu 
gadu laikā, finanšu sodiem pakāpeniski 
jāpieaug un jābūt vismaz desmit reizes 
lielākiem par nopietna pārkāpuma veidā 
iegūtās koksnes produkcijas vērtību.
Piemērojot šos sodus dalībvalstīm arī 
jāņem vērā kaitējuma lielumu, kas 
izdarīts attiecīgajiem koksnes resursiem 
un meža videi.
3. iv)Dalībvalstīm arī vai pārmaiņus 
jāpiemēro efektīvas, proporcionālas un 
preventīvas sankcijas; 
4. Dalībvalstis atbilstoši valsts tiesību 
aktiem var veikt tās koksnes un koksnes 
izstrādājumu konfiskāciju, kur laista tirgū 
pretrunā šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Konkretizējot nodarījumu un sankcijas ir tiesiska iebaidīšana, lai mudinātu tirgus dalībniekus 
ieviest sistēmas, lai novērstu nelikumīgi iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu iekļūšanu 
ES piegādes ķēdē.  Tirgus dalībniekiem ir arī tiesiska skaidrība. Šāda pieeja līdzinās tai, kuru 
piemēroja nelegālas, nedeklarētsa un nereglamentētas zvejas (NNN) kontekstā.
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Grozījums Nr. 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Regulas priekšlikums
14. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Gatavojot ziņojumu sakarā ar 
2. Punktu Komisijai vajadzētu ņemt vērā 
progresu, kurš gūts FLEGT brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumos, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu Nr. 2173/2005. 
Komisijai jāapsver, vai nepieciešama 
regulas pārskatīšana FLEGT VPA 
darbības pieredzes kontekstā un to 
lietderīgums, risinot nelikumīgās koksnes 
problēmu.

Or. en

Pamatojums

Šai regulai jānodrošina, lai tiktu skaidri definēta atbilstība īstenošanas noteikumiem.  
Neskatoties uz to, ka VPA ir svarīgs rīks nelikumīgas mežistrādes un ar to saistīto problēmu 
risināšanā, šai regulai jāņem vērā tas, ka EK līdz šim nav veikusi pasākumus, lai tiktu galā ar 
neatbilstību ES Padomes regulai par licencēšanas shēmu.

Grozījums Nr. 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Regulas priekšlikums
14. panta 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Gatavojot ziņojumu sakarā ar 
2. punktu Komisijai vajadzētu ņemt vērā 
progresu, kurš gūts FLEGT brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumos, kas pieņemti 
saskaņā ar Regulu Nr. 2173/2005. 
Komisijai jāapsver, vai nepieciešama 
regulas pārskatīšana FLEGT VPA 
darbības pieredzes kontekstā un to 
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lietderīgums, risinot nelikumīgās koksnes 
problēmu.

Or. en

Pamatojums

Nav izstrādāti noteikumi, lai risinātu FLEGT licencēšanas shēmas neatbilstību šai regulai. 
Skaidri jānosaka, ka tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību regulas 
īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr. 200
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
14. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. a pants
Direktīvas 2008/99/EK grozījumi

1. Jāpievieno šāds punkts Direktīvas 
2003/54/EK 2. pantam ar stāšanos spēkā 
no šīs regulas piemērošanas brīža: 
ia) darot pieejamus tirgū nelikumīgi 
iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus; 
Jāpievieno šāds ievilkums Direktīvas 
2003/54/EK 2. pantam ar stāšanos spēkā 
no šīs regulas piemērošanas brīža:
Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
no [...], kas nosaka pienākumus tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus Kopienas tirgū. 

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Lena Ek

Regulas priekšlikums
14. a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. a pants
Pārskats

Trīs gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
un turpmāk ik pēc pieciem gadiem 
Komisijai jāsniedz pārskats par šīs regulas 
darbību atbilstoši tās mērķiem un 
nolūkiem, jāsniedz secinājumi, uz kuru 
pamata iesniedzami Eiropas Parlamentam 
grozījumu projekti .
Pārskatā jāpievēršas:
pamatīgai un detalizētai pētījuma un 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
attīstības analīzei;
šīs regulas ietekmei uz kopējo tirgu, ar 
atsauci uz konkurences situāciju un 
iespēju jauniem dalībniekiem ienākt 
tirgū;
mazo un vidējo uzņēmumu situācija tirgū 
un to, kā šī regula ietekmē to darbību.

Or. sv

Pamatojums

Lai Regula arī turpmāk būtu lietderīga un savietojama ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, 
tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.
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Grozījums Nr. 202
Caroline Lucas

Regulas priekšlikums
15. panta 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no […]1 To piemēro no […]1

OV: * divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā. 

OV: * vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. en

Pamatojums

 Koncepcija ar likumdošanu risināt koksnes un koksnes izstrādājumu likumības un ilgtspējas 
jautājumus ir apspriesta vairākus gadus, šī regula ir rezultāts procesam, kas aizsākās 2003. 
gadā. Nozares lielākajai daļai jau ir sistēmas, kas var izpildīt šīs regulas prasības, tie var 
nodot citiem materiālus un pieredzi. Turpmāka novilcināšana uz diviem gadiem, kad tiesību 
akti stāsies spēkā, neatbilst problēmas steidzamībai, kas ir regulas mērķos, attiecībā uz 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu. 

Grozījums Nr. 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
I pielikuma 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kombinētās nomenklatūras 47. un 
48. nodaļā minētā papīra masa un papīrs, 
izņemot no bambusa izgatavotos un 
pārstrādātos (atkritumu un makulatūras) 
produktus.  

2. Kombinētās nomenklatūras 47. , 48. un 
48. nodaļā minētā papīra masa un papīrs, 
izņemot no bambusa izgatavotos un 
pārstrādātos (atkritumu un makulatūras) 
produktus. 

Or. fr

Pamatojums

Jebkura koksne un koksnes izstrādājumi, neskatoties uz to beidzamo izmantojumu, pakļauti 
šai regulai.
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Grozījums Nr. 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
I pielikuma 12. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Citi koksnes izstrādājumi, kas 
iekļauti NC 94 un 95 kategorijā, ieskaitot 
koka rotaļlietas, sporta piederumus, utt.

Or. fr

Pamatojums

Jebkura koksne un koksnes izstrādājumi, neskatoties uz to beidzamo izmantojumu, pakļauti 
šai regulai.

Grozījums Nr. 205
Samuli Pohjamo

Regulas priekšlikums
I a pielikums (jauns)
Organizācijām jāklasificē risku sakarā ar nelikumīgi iegūtu koksni vai koksnes 
izstrādājumiem kā ‛augstu’ visām piegādēm, kur piemērojami 1. tabulas rādītāji.

1.tabula: Rādītāju uzskaitījums ‛augstam’ riskam valsts/reģionālā mērogā

Rādītāji (ārējo atsauces avotu piemēri)

Uz valsti/reģionu attiecas 
ANO Drošības padomes 
aizliegums koksnes 
eksportam.

Šobrīd piemērots Libērijai no 2003. gada jūlija (ANO Drošības 
padomes lēmums Nr. 1521 (2003) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Valsts/reģions pazīstama 
kā tāda, kur tiesību aktu 

Šī rādītāja noteikšanai organizācija var izmantot iekšēju 
aptauju vai izmeklējumu rezultātus, kurus veikušas tādas 
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piemērošanas līmenis 
meža nozarē ir zems un, 
kurā ir augsts korupcijas 
līmenis.

valdības organizācijas vai neatkarīgas organizācijas, kuras 
aktīvi uzrauga tiesību aktu piemērošanu meža nozarē World 
Bank 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp) 
, the UK based Chatham House, (www.illegal-logging.info) , 
Environmental Investigation Agency (www.eia-
international.org , Global Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International (www.transparency.org) , etc.

Valsts, kurā oficiālā FAO 
statistika rāda meža 
platību samazināšanos

FAO Global Forest Resources Assessment 2005
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf) 

Organizācija saņēmusi 
atsauksmes ar atbalsta 
liecībām no patērētājiem 
vai citām personām ārpus 
organizācijas par 
piegādēm attiecībā uz 
pretrunīgiem avotiem, 
kurus neatspēko arī 
pašas organizācijas 
izmeklēšana.

Or. en

Grozījums 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
I a pielikums (jauns)

1.tabula: "Augstas iespējamības" rādītāji valsts/reģionālā mērogā

Rādītāji (ārējo atsauces avotu piemēri)

ANO Drošības padome ir izdevusi 
aizliegumu koksnes importam no 
valsts/reģiona. 

Šobrīd piemērots Libērijai no 2003. gada 
jūlija (ANO Drošības padomes lēmums 
Nr. 1521 (2003) 2003. gada 22. decembrī
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

Valsts/reģions pazīstama ar vāju 
regulējuma ieviešanu un augstu 
korupcijas līmeni.

Šī rādītāja noteikšanai organizācija var 
izmantot iekšēju aptauju vai izmeklējumu 
rezultātus, kurus veikušas tādas valdības 
organizācijas vai neatkarīgas 
organizācijas, kuras aktīvi uzrauga tiesību 
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aktu piemērošanu meža nozarē, kā, World 
Bank 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), Chatham House 
based in the United Kingdom 
(www.illegal-logging.info), the 
Environmental Investigation Agency 
(www.eia-international.org), Global 
Witness (www.globalwitness.org), 
Transparency International 
(www.transparency.org), etc.

Valsts, kurā oficiālā FAO statistika rāda 
meža platību samazināšanos

FAO Global Forest Resources Assessment 
2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

Organizācija saņēmusi atsauksmes ar 
atbalsta liecībām no patērētājiem vai 
citām personām ārpus organizācijas par 
piegādēm attiecībā uz pretrunīgiem 
avotiem, kurus neatspēko arī pašas 
organizācijas izmeklēšana.

Or. fr

Pamatojums

Organizācijām jāklasificē risku sakarā ar nelikumīgi iegūtu koksni vai koksnes 
izstrādājumiem kā ‛augstu’ visām piegādēm, kur piemērojami augstāk minētie rādītāji.
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