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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pienākumiem tirgus 
dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0644),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, atbilstīgi kuram 
Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0373/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A6-
0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Rezolūcijas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Mežu vide ir vērtīgs mantojums, ko 
jāaizsargā, jāsaglabā un, ja iespējams, 
jāatjauno, par svarīgāko mērķi nosakot 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas 
funkcionēšanas saglabāšanu, klimata 
aizsargāšanu un pamatiedzīvotāju un 
vietējo un no mežu resursiem atkarīgo 
kopienu tiesību aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Rezolūcijas 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 un ar to saistītu 
tirdzniecību, 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);
b) 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;
f) 1992. gada Riodežaneiro Vides un 
attīstības deklarācijā;
g) 2002. gada 4. septembrī Pasaules 
sammitā 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 visa veida 
mežu apsaimniekošanas, aizsardzības un 
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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;
q) 1972. gada Stokholmas deklarācijā;
r) 1979. gada Konvencijā par Eiropas 
savvaļas dzīvniekiem un dzīvotnēm.

Or. en

Pamatojums

2003. gada ES FLEGT Rīcības plānā ir teikts, ka ES plašāks mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu un tajā ir paredzētas ES saistības integrēti risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu. Šai regulai jāsniedz ieguldījums plašāka — ilgtspējīgas attīstības —
mērķa sasniegšanā, tādējādi novēršot nelikumīgas mežizstrādes cēloņus, kā arī risinot 
problēmu no tiešā tirgus perspektīvas. Izmantojot regulu, lai palīdzētu īstenot noteikumus, 
kuri paredzēti starptautiskajos un reģionālajos nolīgumos, ko noslēgušas Eiropas un citas 
valstis, palīdzēs šo mērķi sasniegt.

Grozījums Nr. 3

Rezolūcijas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas (4) Komisijas paziņojumā Eiropas 
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Parlamentam un Padomei par ES Rīcības 
plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika 
ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu 
starptautiskos centienus cīņā pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību.

Parlamentam un Padomei par ES Rīcības 
plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika 
ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu 
starptautiskos centienus cīņā pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību un sniegtu ieguldījumu 
plašāka — ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas mērķa sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek iekļauts pilnīgs FLEGT Rīcības plāna (COM(2003)251) teksts.

Grozījums Nr. 4

Rezolūcijas 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 problēmu ilgtspējīgas 
attīstības, ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošana un nabadzības 
samazināšanas, kā arī sociālās 
vienlīdzības un valstu suverenitātes 
satvarā, Padome un Eiropas Parlaments 
pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek iekļauta atsauce uz sākotnējo 2003. gada oktobra Lauksaimniecības 
padomes secinājumu tekstu.
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Grozījums Nr. 5

Rezolūcijas 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 primāro pamatu 
nelikumīgas mežizstrādes definēšanai ir 
jāizmanto tās valsts tiesību akti, kurā 
koksne tika iegūta. Piemērojot likumības 
standartus, būtu jāveicina turpmāka 
starptautisko standartu izskatīšana un 
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

2003. gada ES FLEGT Rīcības plānā ir teikts, ka ES plašāks mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu un tajā ir paredzētas ES saistības integrēti risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu. Šai regulai jāsniedz ieguldījums plašāka — ilgtspējīgas attīstības —
mērķa sasniegšanā, tādējādi novēršot nelikumīgas mežizstrādes cēloņus, kā arī risinot 
problēmu no tiešā tirgus perspektīvas. Izmantojot regulu, lai palīdzētu īstenot noteikumus, 
kuri paredzēti starptautiskajos un reģionālajos nolīgumos, ko noslēgušas Eiropas un citas 
valstis, palīdzēs šo mērķi sasniegt.

Grozījums Nr. 6

Rezolūcijas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek 
vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 
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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.

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 
izstrādajumi, ir jāpiemēro tikai tiem tirgus 
dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus tirgū pirmoreiz, nevis visiem 
tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes 
ķēdē.

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. Taču atsevišķā kategorijā būtu jāiekļauj 
tie tirgus dalībnieki, kuri izstrādājumus laiž tirgū pirmo reizi, jo viņi visvairāk ietekmē to, kas 
nonāk ES tirgū, un tāpēc viņiem jāuzņemas vislielākā atbildība un attiecīgi jāievieš pilnīga 
likumības pārbaužu sistēma.

Grozījums Nr. 7

Rezolūcijas 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
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Or. en

Pamatojums

Šo regulu būtu jāpiemēro visiem izstrādājumiem, kuri varētu būt gatavoti no nelikumīgi 
iegūtas koksnes. Nepiemērojot prasību par likumīgu ieguvi izstrādājumiem, kuriem piemēro 
ilgtspējības kritērijus, varētu domāt, ka likumība un ilgtspējība ir savstarpēji nesavienojami 
jēdzieni, taču likumībai ir jābūt galvenajam priekšnoteikumam ilgtspējības nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 8

Rezolūcijas 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 
prasības likumības pārbaužu sistēmu 
ieviešanai dzīvē. Šādu atzīto organizāciju 
sarakstu publisko.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana (pirmajā daļā). Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, 
nevis ļaujot to darīt dažādām dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības 
organizāciju atzīšanai visā ES.
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Grozījums Nr. 9

Rezolūcijas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Priekšmets un mērķi

Or. en

Grozījums Nr. 10

Rezolūcijas 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
Kopienas tirgū koksni un koksnes 
izstrādājumus.

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. 

Or. en

Pamatojums

Apspriežoties tika secināts, ka ir nepieciešami papildu tiesību akti, lai novērstu trūkumus 
2003. gada FLEGT Rīcības plānā un nodrošinātu, ka tiek pārtraukta nelikumīgi iegūtas 
koksnes un koksnes izstrādājumu tirdzniecība ES. Prasība attiecībā uz likumības pārbaudēm 
veicinās labo praksi, taču ir skaidri jānorāda, ka prasība darīt pieejamu tirgū tikai likumīgi 
iegūtu koksni attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē. Šādi tiks stimulēta 
modrība un atbildības nasta tirgus dalībnieku starpā tiks sadalīta vienlīdzīgāk, kā arī 
samazināsies risks, ka atbildīgo tirgus dalībnieku darbība tiks ierobežota.
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Grozījums Nr. 11

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

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. en

Pamatojums

Šo regulu būtu jāpiemēro visiem izstrādājumiem, kuri varētu būt gatavoti no nelikumīgi 
iegūtas koksnes. Nepiemērojot prasību par likumīgu ieguvi izstrādājumiem, kuriem piemēro 
ilgtspējības kritērijus, varētu domāt, ka likumība un ilgtspējība ir savstarpēji nesavienojami 
jēdzieni, taču likumībai ir jābūt galvenajam priekšnoteikumam ilgtspējības nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 12

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – a.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai par 
brīvu piegādāt koksni un koksnes 
izstrādājumus izplatīšanai vai 
izmantošanai Kopienas tirgū;

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no 
pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” 
un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu 
sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums. 
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Grozījums Nr. 13

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – b. apakšpunkts

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 
gaitā par samaksu vai par brīvu;

b) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt koksni 
un koksnes izstrādājumus pieejamus
Kopienas tirgū;

Or. en

Pamatojums

Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no 
pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” 
un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu 
sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums. 

Grozījums Nr. 14

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – c. apakšpunkts

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 laiž vai dara 
pieejamu tirgū koksni vai koksnes 
izstrādājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – d.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) „risks” ir varbūtība, ka tiek tirgota 
nelikumīgi iegūta vai koksnes 
izstrādājumi, un šī notikuma smagās 
sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 16

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – f apakšpunkts

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 valsts, 
reģionālie vai starptautiskie tiesību akti, 
jo īpaši tādi, kas 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. en

Pamatojums

2003. gada ES FLEGT Rīcības plānā ir teikts, ka ES plašāks mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu 
mežu apsaimniekošanu un tajā ir paredzētas ES saistības integrēti risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu. Šai regulai jāsniedz ieguldījums plašāka — ilgtspējīgas attīstības —
mērķa sasniegšanā, tādējādi novēršot nelikumīgas mežizstrādes cēloņus, kā arī risinot 
problēmu no tiešā tirgus perspektīvas. Izmantojot regulu, lai palīdzētu īstenot noteikumus, 
kuri paredzēti starptautiskajos un reģionālajos nolīgumos, ko noslēgušas Eiropas un citas 



PE418.093v01-00 16/34 PR\759961LV.doc

LV

valstis, palīdzēs šo mērķi sasniegt. 

Grozījums Nr. 17

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – f.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „ilgtspējīga mežu apsaimniekošana” ir 
mežu un meža zemju apsaimniekošana un 
izmantošana tādā veidā un apjomā, ka var 
saglabāt to bioloģisko daudzveidību, 
produktivitāti, atjaunošanās spēju, 
vitalitāti un to potenciālu un gan tagad, 
gan nākotnē īstenot attiecīgas 
ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas 
funkcijas vietējā, valsts un pasaules 
mērogā, nenodarot kaitējumu citām 
ekosistēmām;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek iekļauta Regulas (EK) Nr. 2494/2000 2. panta 3. punktā minētā 
definīcija.

Grozījums Nr. 18

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – h apakšpunkts

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 tiesībspēja, neatkarība 
un pārbaudīta pieredze uzraudzīt un 
nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu 
piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri 
sertificēti kā šo sistēmu lietotāji.

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts – h.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha)„izsekojamība” ir spēja izsekot 
koksnes un koksnes izstrādājumiem visos 
ražošanas, apstrādes un izplatīšanas 
posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 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, kuri laiž tirgū koksni 
vai koksnes izstrādājumus, veic likumības 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka viņi laiž 
tirgū tikai likumīgi iegūtu koksni un 
koksnes izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto 
procedūru un pasākumu sistēmu, turpmāk 
„likumības pārbaužu sistēma”.

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. Taču atsevišķā kategorijā būtu jāiekļauj 
tie tirgus dalībnieki, kuri izstrādājumus laiž tirgū pirmo reizi, jo viņi visvairāk ietekmē to, kas 
nonāk ES tirgū, un tāpēc viņiem jāuzņemas vislielākā atbildība un attiecīgi jāievieš pilnīga 
likumības pārbaužu sistēma.
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Grozījums Nr. 21

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 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 
vai 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.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a 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 
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dalībniekiem jāsniedz pamatinformācija par izstrādājumiem, to iegūšanas vietu un tirgus 
dalībniekiem, kuriem šie izstrādājumi tiek piegādāti.

Grozījums Nr. 23

Rezolūcijas 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 
tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes 
izstrādājumi,

Or. en

Grozījums Nr. 24

Rezolūcijas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ietver pasākumus, lai pārbaudītu šādu 
informāciju:

i) apraksts, i) izcelsmes valsti, izcelsmes mežu, 
mežizstrādes koncesiju,

ii) ieguves valsts, ii) koku sugu nosaukumus, tai skaitā 
zinātniskos nosaukumus,

iii) tilpums un/vai svars, iii) vērtību,
iv) ja vajadzīgs, tā tirgus dalībnieka 
nosaukums un adrese, kas ir piegādājis 
koksni vai koksnes izstrādājumus,

iv) tilpumu un/vai svaru,

v) informācija par piemērojamo tiesību 
aktu noteikumu ievērošanu;

v) to, vai koksne vai koksnes 
izstrādājumos izmantotā koksne ir iegūta 
likumīgā mežizstrādē,
vi) tā tirgus dalībnieka nosaukumu un 
adresi, kas ir piegādājis koksni vai 
koksnes izstrādājumus,
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vii) fizisko vai juridisko personu, kura ir 
atbildīga par mežizstrādi,
viii) tirgus dalībnieku, kuram koksne un 
koksnes izstrādājumi ir piegādāti; 

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot šos pasākumus, nodrošina 
atbilstošu dokumentāciju, kas tiek 
saglabāta tirgus dalībnieka vai 
uzraudzības organizācijas datu bāzē.

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietver riska pārvaldības procedūru un b) ietver riska pārvaldības procedūru, ko 
veido:
i) riska sistemātiska noteikšana, tostarp, 
ievācot datus un informāciju un 
izmantojot starptautiskus, Kopienas vai 
valsts informācijas avotus;
ii) visu riska mazināšanai nepieciešamo 
pasākumu īstenošana;
iii) tādu procedūru ieviešana, kuras 
regulāri veic, lai pārbaudītu, ka i) un 
ii) apakšpunktā minētie pasākumi ir 
efektīvi, un vajadzības gadījumā tos 
pārskatītu;
iv )uzskaites ieviešana, lai parādītu, ka 
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i) līdz iii) apakšpunktā minētos 
pasākumus piemēro efektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieki, pamatojoties uz riska 
novērtējumu, augsta riska situācijās veic 
papildpasākumus.
Šādos pasākumos var ietilpt arī:
- papildu dokumentu, datu vai 
informācijas pieprasīšana;
- revīzijas, ko veiktu trešā persona, 
pieprasīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 28

Rezolūcijas 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 11. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo procedūru
atzīst uzraudzības organizācijas, kuras 
pieprasa šādu atzīšanu, ja uzraudzības
organizācija atbilst šādām prasībām:

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

aa) tai ir atbilstoša pieredze;
ab) tā ir finansiāli neatkarīga no tirgus 
dalībniekiem, kurus tā sertificē;

b) tā ir izveidojusi likumības pārbaužu 
sistēmu, kurā ieļauti 4. panta 1. punktā 

b) tā ir izveidojusi likumības pārbaužu 
sistēmu, kurā ieļauti 4. panta 1. punktā 
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norādītie elementi; norādītie elementi;
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; 
disciplinārajos pasākumos var iekļaut 
valsts attiecīgās kompetentās iestādes 
informēšanu par konkrēto jautājumu.

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

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr. 29

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus atzīšanas pieteikumam 
uzraudzības organizācija iesniedz 
kompetentai iestādei šādu informāciju:

2. Papildus atzīšanas pieteikumam 
uzraudzības organizācija iesniedz 
Komisijai šādu informāciju:
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a) tās statūti; a) tās statūtus;
b) to personu vārdi, kuras ir pilnvarotas 
rīkoties organizācijas vārdā;

b) to personu vārdus, kuras ir pilnvarotas 
rīkoties organizācijas vārdā;

ba) dokumentus, kas apliecina, ka tai ir 
atbilstoša pieredze;

c) detalizēts likumības pārbaužu sistēmas 
apraksts.

c) detalizētu likumības pārbaužu sistēmas 
aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr. 30

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

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. Lēmumu par to, vai piešķirt atzīšanu 
uzraudzības organizācijai, pieņem trīs 
mēnešu laikā pēc uzraudzības organizācijas 
pieteikuma iesniegšanas.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES. 

Grozījums Nr. 31

Rezolūcijas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās veic regulāras pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 

Dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri 
vai, pamatojoties uz trešo personu 
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organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās 
prasības.

motivētiem pieprasījumiem, veic 
pārbaudes, tostarp revīzijas klātienē, lai 
pārliecinātos par to, ka uzraudzības 
organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Rezolūcijas 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. Komisija saskaņā ar 11. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo procedūru
atsauc uzraudzības organizācijas atzīšanu, 
ja ir konstatēts, ka 1. punktā noteiktās 
prasības vairs netiek ievērotas.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr. 33

Rezolūcijas 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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr. 34

Rezolūcijas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē kompetento iestāžu atzīto 
uzraudzības organizāciju sarakstu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un 
dara to pieejamu tās tīmekļa vietnē. Šo 
sarakstu regulāri atjaunina.

Komisija publicē atzīto uzraudzības 
organizāciju sarakstu „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī” (C sērijā) un dara to 
pieejamu tās tīmekļa vietnē. Šo sarakstu 
regulāri atjaunina.

Or. en

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām 
dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr. 35

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības pasākumi Uzraudzības un kontroles pasākumi

Or. en

Grozījums Nr. 36

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, 1. Kompetentās iestādes veic kontroles 



PE418.093v01-00 26/34 PR\759961LV.doc

LV

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

pasākumus, lai pārliecinātos, ka tirgus 
dalībnieki ievēro 3. panta 1., 2. un 
2.a punktā un 4. panta 1. punktā noteiktās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Precizējums — kompetentajām iestādēm gan jāpārbauda uzraudzības organizācijas, gan 
jāveic oficiāla piegādes ķēdes kontrole.

Grozījums Nr. 37

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 38

Rezolūcijas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

Rezolūcijas 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

Grozījums Nr. 40

Rezolūcijas 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 minētie 
kontroles pasākumi ir pabeigti, 
kompetentās iestādes var pieprasīt tirgus 
dalībniekam nekavējoties veikt koriģējošus 
pasākumus.

Šādos pasākumos tostarp var ietvert:
a) komercdarbības tūlītēju pārtraukšanu;
b) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu.

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaužu pieraksti Kontroles pasākumu pieraksti

Or. en

Grozījums Nr. 42

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic 7. panta 
1. punktā minēto pārbaužu pierakstus, it 
īpaši norādot to raksturu un rezultātus, kā 
arī visus pieprasītos koriģējošos 
pasākumus. Pārbaužu pierakstus glabā 
vismaz 10 gadus.

1. Kompetentās iestādes veic 7. panta 
1. punktā minēto kontroles pasākumu
pierakstus, it īpaši norādot to raksturu un 
rezultātus, kā arī visus pieprasītos 
koriģējošos pasākumus. Visu kontroles 
pasākumu pierakstus glabā vismaz 
10 gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Rezolūcijas priekšlikums
8. pants – 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 minētos pierakstus
dara pieejamus sabiedrībai saskaņā ar 
Direktīvu 2003/4/EK.

Or. en



PR\759961LV.doc 29/34 PE418.093v01-00

LV

Grozījums Nr. 44

Rezolūcijas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju par 7. panta 1. punktā minēto 
pārbaužu rezultātiem ar vienas vai vairāku 
citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
un ar Komisiju.

2. Kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju par 7. panta 1. punktā minēto 
kontroles pasākumu rezultātiem ar vienas 
vai vairāku citu dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un ar Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Rezolūcijas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā tā 8. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 46

Rezolūcijas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Nodrošinātajām soda sankcijām jābūt 
efektīvām, proporcionālām un 
pārliecinošām. Dalībvalstis šos noteikumus 
paziņo Komisijai ne vēlāk kā līdz 
20XX. gada 31. decembrim, kā arī pēc 
iespējas ātrāk paziņo par visiem vēlākajiem 

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Šīm sankcijām ir jābūt iedarbīgām, 
samērīgām un atturošām, un tajās var 
ietvert arī:
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grozījumiem.

i) finansiālus sodus, kas atspoguļo videi 
nodarīto kaitējumu apmēru;
ii) koksnes un koksnes izstrādājumu 
arestu;
iii) koksnes un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecības pagaidu aizliegumu.
Dalībvalstis šos noteikumus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 20XX. gada 
31. decembrim, kā arī pēc iespējas ātrāk 
paziņo par visiem vēlākajiem grozījumiem.

Or. en

Pamatojums

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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PASKAIDROJUMS

Mežu platības ik gadu samazinās aptuveni par 13 miljoniem hektāru. Šā procesa rezultātā 
veidojas gandrīz 20 % no visa pasaules oglekļa emisiju apjoma, un tas ir viens no galvenajiem 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas iemesliem. Atmežošana rada arī nopietnas cilvēktiesību 
problēmas, jo mežiem daudzās valstīs ir liela kultūras un sociālā nozīme no meža resursiem 
atkarīgu tautu un pamatiedzīvotāju dzīvē. 

Nelikumīga mežizstrāde ir nozīmīgs faktors, kas veicina atmežošanos. Tiek lēsts, ka 
nelikumīgas izcelsmes rūpniecisko kokmateriālu apjoms ir 350–650 miljoni m3 gadā, kas 
veido 20 %–40 % no pasaules rūpniecisko kokmateriālu ražošanas apjoma.1 Tās rezultātā 
samazinās kokmateriālu cenas, tiek noplicināti dabas resursi, samazinās nodokļu ieņēmumi un 
padziļinās no meža resursiem atkarīgo tautu nabadzība. 

Eiropas Savienībai kā nozīmīgai koksnes un koksnes izstrādājumu patērētājai ir pienākums 
veikt iedarbīgus pasākumus pret atmežošanos un nelikumīgu mežizstrādi, tostarp katrā ziņā 
jāpārtrauc nodrošināt tirgu nelikumīgi iegūtai koksnei vai koksnes izstrādājumiem. Nesen 
pieņemtā regula par nelegālu, nereglamentētu un nepieteiktu zveju ir ļāvusi veiksmīgi likvidēt 
ES tirgu citiem nelikumīgiem izstrādājumiem. Tagad ir laiks pieņemt līdzīgu tiesību aktu pret 
nelikumīgi iegūtu koksni/ koksnes izstrādājumiem, lai dotu signālu:

- patērētājiem — par to, ka viņu iegādātajiem produktiem nav nelikumīgas izcelsmes;
- atbildīgiem uzņēmumiem — par to, ka viņu darbības apstākļi netiks pasliktināti tādu 
uzņēmumu dēļ, kuri nodarbojas ar destruktīvu praksi;
- bezatbildīgiem uzņēmumiem — par to, ka viņi šeit vairs neradīs tirgu saviem 
izstrādājumiem;
- starptautiskajai sabiedrībai — par to, ka mēs nopietni uztveram savas saistības attiecībā uz 
klimata izmaiņām, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesībām. 

Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (BPN) pieeja, kuru ES īsteno saskaņā ar 2003. gada 
Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), ir 
nepietiekama, lai risinātu nelikumīgās mežizstrādes jautājumu. Lai gan brīvprātīgajiem 
partnerattiecību nolīgumiem ir potenciāls, lai ierosinātu ļoti pozitīvas pārmaiņas, pašlaik ir 
parakstīts tikai viens šāds nolīgums, un to brīvprātīgais raksturs rada lielas iespējas tos 
pārkāpt un legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Saskaņā ar secinājumiem, ko Komisija 
izdarījusi pēc apspriešanās par pasākumiem, kas papildinātu brīvprātīgo partnerattiecību 
nolīgumu modeli, ir nepieciešams stingrs tiesību akts, lai panāktu nelikumīgi iegūtas koksnes 
un koksnes izstrādājumu izslēgšanu no ES tirgus. 

Tāpēc referente atzinīgi vērtē ierosināto regulu, tomēr arī izsaka nožēlu, ka tā tiek gatavota 
gandrīz piecus gadus pēc FLEGT Rīcības plāna apstiprināšanas. Viņa arī uzskata, ka šo regulu 
vairākos aspektos nepieciešams pastiprināt un sīkāk izstrādāt. 

Aizliegums

                                               
1 UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review (Gada pārskats par me˛a produkcijas tirgu), 2006.–
2007. g.
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Pašos pamatos ieteiktā regula faktiski neaizliedz importēt un pārdot nelikumīgas mežizstrādes 
rezultātā iegūtu koksni, tādējādi jautājums attiecībā uz „vājajiem noteikumiem”, „lai novērstu 
nelikumīgi iegūtās koksnes tirdzniecību”1, kas jau pašā regulas priekšlikumā minēti kā 
galvenais iemesls, kāpēc nelikumīga mežizstrāde ir tik iesīkstējusi problēma, netiek risināts. 
Pārskatītais ASV Leisija likums (Lacey Act), kurš tika pieņemts 2008. gada maijā, šādu 
aizliegumu paredz, tādējādi šai normai ir precedents. Nav nopietnu iemeslu, kas liegtu ES 
izmantot to par paraugu un ieviest pat stingrākas normas. 

Tādēļ referente iesaka regulā iekļaut skaidri formulētu prasību, kas attiektos uz visiem 
piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, par to, ka tirgus dalībnieki tirgū drīkst darīt 
pieejamu tikai likumīgi iegūtu koksni vai koksnes izstrādājumus. 

Likumības pārbaužu un juridisko prasību darbības joma 
Referente ievieš jaunu nošķīrumu starp tādiem tirgus dalībniekiem, kuri koksni vai koksnes 
izstrādājumus „laiž tirgū” (proti, dara pieejamus tirgū pirmo reizi), un tādiem tirgus 
dalībniekiem, kuri tos „dara pieejamus tirgū” (tas attiecas uz visiem piegādes ķēdē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem). 

Prasība veikt likumības pārbaudes veicinās labo praksi, un ideālā gadījumā visi piegādes ķēdē 
iesaistītie tirgus dalībnieki savā darbībā izmantos pilnu likumības pārbaužu sistēmu. Tomēr 
referente atzīst, ka mazajiem tirgus dalībniekiem tas var būt neiespējami, tādēļ ierobežo 
priekšlikumā minēto pilno prasību, attiecinot to tikai uz tiem tirgus dalībniekiem, kuri 
izstrādājumus „laiž tirgū” un kuri arī neapšaubāmi vislielākajā mērā ietekmē to, kādi 
izstrādājumi tiek ievesti ES, un tādējādi ir arī vislielākajā mērā par to atbildīgi. 

Tajā pašā laikā vispārējam aizliegumam darīt pieejamu tirgū nelikumīgas izcelsmes koksni 
vai koksnes izstrādājumus būtu jāattiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, un viņiem būtu rūpīgi jāievēro šī prasība. Tāpat kā prasība par likumības 
pārbaudēm liks tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni vai koksnes izstrādājumus, „izrādīt 
piesardzību, saprātīgumu un gatavību rīkoties, pārbaudot likumību koksnei un koksnes 
izstrādājumiem, kas ienāk to piegādes ķēdē”2 un dot priekšroku „koksnes piegādei no valstīm, 
kurās ir uzticama mežu apsaimniekošanas prakse”3, tiesiskās vajāšanas iespēja nelikumīgi 
iegūtas koksnes tirdzniecības gadījumā attiecībā uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem mudinās viņus dot priekšroku tādiem koksnes piegādātājiem, kuri ir uzticami un 
kuriem ir laba reputācija, proti, tādiem, kuri visefektīvāk īsteno savus pienākumus veikt 
likumības pārbaudes. Šāda kārtība arī vienlīdzīgāk sadalīs atbildību starp tirgus dalībniekiem.

Lai veicinātu izsekojamību, referente arī uzskata, ka visiem tirgus dalībniekiem būtu jānorāda 
un jāsniedz pamatinformācija par izstrādājumiem, to izcelsmi un to, kam tie tiek piegādāti. 

Piemērojamie tiesību akti
FLEGT Rīcības plānā minēts, ka „plašāks ES mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu”4, un izteikts aicinājums Eiropas Savienībai kompleksi risināt nelikumīgas 
                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū 
koksni un koksnes izstrādājumus (COM(2008) 644/3), 2. lpp.
2 Turpat, 9. lpp.
3 Turpat, 7. lpp.
4 ES Rīcības plāns FLEGT (COM(2003)251)
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mežizstrādes jautājumu. Papildus nelikumīgas mežizstrādes jautājuma risināšanai no tiešā 
tirgus viedokļa šai regulai jāpalīdz sasniegt vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas 
palīdzētu cīnīties ar šīs parādības cēloņiem. 

Šo mērķi noteikti ir vieglāk sasniegt, paplašinot to piemērojamo tiesību aktu loku, uz kuru 
pamata tiek definēta „likumība”. Būdamas daudzu starptautisku un reģionālu nolīgumu 
dalībnieces, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir jau tiesiski un politiski uzņēmušās 
saistības veicināt dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, nabadzības 
mazināšanu un pamatiedzīvotāju un no mežiem atkarīgo kopienu tiesību aizsardzību. Šī 
regula var būt līdzeklis, kas palīdzēs īstenot šo nolīgumu noteikumus.

Likumības pārbaužu sistēma
Priekšlikumā ir ļoti maz sīkākas informācijas par to, kam būtu jāietilpst likumības pārbaužu 
sistēmā vai tajā ietilpstošā riska pārvaldības sistēmā, tāpēc rodas risks, ka dalībvalstu, kā arī 
tirgus dalībnieku starpā varētu rasties liela dažādība, kas savukārt gan sarežģīs administratīvās 
procedūras (tādiem tirgus dalībniekiem, kuri darbojas vairākās valstīs), gan arī ietekmēs šīs 
koncepcijas galīgo efektivitāti. Tādēļ referente sīkāk iztirzā atsevišķus būtiskus aspektus. 
Īpaši svarīgi ir paskaidrot, ka prasītajai informācijai par koksni vai koksnes produktiem būtu 
jāpievieno papildu dokumentācija un ka riska pārvaldības sistēmai vajadzētu būt līdzeklim, lai 
varētu konstatēt tos gadījumus, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību — iespējams, 
izmantojot papildu pasākumus, lai ievērotu likumības pārbaudes un samazinātu risku, ka tirgū 
tiks laista nelikumīgi iegūta koksne. 

Uzraudzības organizācijas un to akreditēšana
Lai visā Eiropas Savienībā panāktu saskaņotus standartus attiecībā uz tām organizācijām, 
kuras uzrauga likumības pārbaužu sistēmas, referente iesaka ES, nevis dalībvalsts līmenī 
pieņemt lēmumu par to, vai kādu uzraudzības organizāciju atzīt. Viņa sīkāk apraksta tos 
kritērijus, kuri organizācijām būtu jāizpilda, kā arī to informāciju, kas tām būtu jāiesniedz 
atzīšanas pieteikumā. Centralizēta akreditācija un skaidru kritēriju noteikšana šajā regulā 
palīdzētu izvairīties no vājajām vietām uzraudzības sistēmā un samazināt administratīvo 
procedūru sarežģītību tām organizācijām, kuras darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Kompetento iestāžu veiktās pārbaudes un kontrole
Lai gan referente iesaka, ka uzraudzības organizācijas būtu jāakreditē ES līmenī, tomēr 
dalībvalstu ieceltām kompetentajām iestādēm ir nozīmīgi pienākumi kārtības uzturēšanai šajā 
sistēmā. Tie ietvertu gan pārbaudes, vai uzraudzības organizācijas atbilst šīs regulas prasībām, 
gan arī piegādes ķēdes kontroli. Referente uzskata, ka vajadzētu būt iespējai aktivizēt jebkuru 
no abiem līmeņiem, pamatojoties uz motivētiem trešo pušu pieprasījumiem, kā arī veikt tos 
plānveidīgi. Viņa sīkāk apraksta, kādas var būt pārbaudes un kādi kontroles pasākumi, kas 
abos gadījumos var ietvert revīziju uz vietas. 

Tā kā nelikumīga mežizstrāde būtiski kaitē videi, kompetentajām iestādēm ir jāpiešķir 
pilnvaras nekavējoties piemērot koriģējošus pasākumus, tostarp nelikumīgi iegūtās koksnes 
vai koksnes izstrādājumu konfiskāciju un komercdarbības pārtraukšanu, ja tas tiek uzskatīts 
par nepieciešamu, lai pēc iespējas ātrāk apturētu minēto izstrādājumu nelikumīgās iegūšanas 
radīto kaitējumu (nevis gaidītu, kamēr tiks veikts pilns tiesiskās vajāšanas process). Koksnes 
izcelsmes izsekošana būtu jāatvieglo tam faktam, ka visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem ir pienākums zināt, no kā viņi ir ieguvuši jebkurus kokmateriālus un koksnes 
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izstrādājumus un kam viņi tādus ir piegādājuši. 

Izņēmums attiecībā uz biomasu 
Referente uzskata, ka būtu jāatceļ izņēmums attiecībā uz „enerģētisko koksni” un biomasu, 
pamatojoties uz to, ka nākotnē uz šiem produktiem attieksies obligāti ES ilgtspējības kritēriji. 
Šai regulai būtu jāattiecas uz visiem izstrādājumiem, kuri varētu saturēt nelegālas izcelsmes 
koksni. Tādu izstrādājumu, uz kuriem attiecas „ilgtspējības kritēriji”, izslēgšana no likumīgas 
izcelsmes prasības darbības jomas būtībā nozīmē, ka likumība un ilgstpējība varētu kļūt par 
nesavienojamām parādībām, taču likumībai ir jābūt ilgtspējības priekšnoteikumam.
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