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Grozījums Nr. 72
Kartika Tamara Liotard

Padomes nostāja
1. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(1) Meži nodrošina daudzus dažādus vides, 
ekonomikas un sociālus labumus, tostarp 
izstrādājumus no kokmateriāliem – un ne 
tikai kokmateriāliem – kā arī vides 
pakalpojumus.

(1) Meži nodrošina daudzus dažādus vides, 
ekonomikas un sociālus labumus, tostarp 
izstrādājumus no kokmateriāliem — un ne 
tikai kokmateriāliem — kā arī bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un iztikas 
līdzekļus vietējiem iedzīvotājiem.

Or. en

Pamatojums

Koncentrējoties uz visām trijām dažādo pakalpojumu jomām (vides, sociālo un ekonomikas), 
ir svarīgi nodrošināt līdzsvaru.

Grozījums Nr. 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Padomes nostāja
1.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno EP pirmā lasījuma tekstu. Daudzpusējos nolīgumos vides jomā, 
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piemēram, Konvencijā par bioloģisko daudzveidību un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām bioloģiskā daudzveidība un klimats tiek dēvēti 
par cilvēces kopīgo mantojumu. Starptautiskajās tiesībās tas paredz īpašu atbildību 
nodrošināt to aizsardzību. 

Grozījums Nr. 74
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
1.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(1a) Mežu vide ir vērtīgs mantojums, kas 
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

(Pirmā lasījuma grozījums Nr. 2)

Grozījums Nr. 75
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(2) Ņemot vērā to, ka visā pasaulē aug 
pieprasījums pēc kokmateriāliem un koka 
izstrādājumiem, un tas – līdz ar daudzu 
kokmateriālu ražotāju valstu 
mežsaimniecības nozares 
organizatoriskām un pārvaldes nepilnībām 
- nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā 
tirdzniecība ir kļuvušas par aizvien 
problemātiskiem jautājumiem.

(2) Ņemot vērā daudzu kokmateriālu 
ražotāju valstu mežsaimniecības nozares 
organizatoriskās un pārvaldes nepilnības, 
nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā 
tirdzniecība ir kļuvušas par aizvien 
problemātiskākiem jautājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Jau ir atzīts, ka pārvalde ir liela problēma saistībā ar nelikumīgu mežizstrādi.

Grozījums Nr. 76
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(2a) Apdraudējums mežu dabas resursiem 
un pieprasījums pēc kokmateriāliem un 
koka izstrādājumiem bieži ir pārāk augsts, 
un Eiropas Savienībai jāsamazina to 
ietekme uz meža ekosistēmām neatkarīgi 
no vietas, kur šī ietekme ir vērojama.

Or. en

(Pirmā lasījuma grozījums Nr. 6)

Grozījums Nr. 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
2.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(2a) Ar ilgtspējīgām metodēm iegūti 
kokmateriāli piesaista siltumnīcefekta 
gāzes, un tie ir viens no videi 
visdraudzīgākajiem materiāliem. Ņemot 
vērā pasaulē augošo pieprasījumu, gan 
Eiropas Savienībā, gan ārpus tās būtu 
jāveicina ilgtspējīga kokmateriālu 
ražošana. Nosakot koka izstrādājumiem 
pārmērīgi tālejošas prasības, tie var 
zaudēt konkurētspēju salīdzinājumā ar 
citiem, neatjaunojamiem materiāliem 
(piemēram, plastmasu, alumīniju un 
betonu), uz kuriem neattiecas likumīgas 
ieguves prasības. Šāda produktu 
migrācija savukārt kavētu ES sasniegt 
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mērķus klimata jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Padomes nostāja
3. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20 %
CO2 emisiju, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu 
nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu, un rada aptuveni 12 %
CO2 emisiju, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu 
nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

Or. xm

Pamatojums

Apspriedēs Kopenhāgenas klimata konferences (COP15, 2009. gadā) laikā tika minēts, ka 
pēdējos pētījumos konstatētais apjoms ir 12 %.

Grozījums Nr. 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Padomes nostāja
3. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20% 
CO2 emisiju, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai 

(3) Nelikumīga mežizstrāde būtiski 
apdraud mežus, jo veicina atmežošanu, un 
rada aptuveni 20 % CO2 emisiju pasaules 
mērogā. Tiek sagaidīts, ka efektīva 
nelikumīgas mežizstrādes problēmas 
atrisināšana, īstenojot šo regulu, sniegs 
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apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī 
tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

ievērojamu un rentablu ieguldījumu ES 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas 
stratēģiju īstenošanā, un tā būtu 
uzskatāma par papildinājumu ES 
darbībai un saistībām ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
kontekstā.

Or. en

Pamatojums

Paturot prātā politikas konsekvenci, ir nepieciešams izveidot saikni starp regulu un citiem 
Eiropas Savienības un pasaules mēroga centieniem risināt klimata pārmaiņu jautājumu, it 
īpaši samazinot mežu izciršanu.

Grozījums Nr. 80
Kartika Tamara Liotard

Padomes nostāja
3. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20% 
CO2 emisiju, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu 
nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. To papildina daudzu 
kokmateriālu ražotāju valstu 
mežsaimniecības nozares organizatoriskās 
un pārvaldes nepilnības. Nelikumīga 
mežizstrāde būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu un meža degradāciju, 
un rada aptuveni 20 % CO2 emisiju, 
apdraud bioloģisko daudzveidību, nodara 
kaitējumu pamatiedzīvotāju dzīves videi
un kaitē mežu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu 
nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Tā rosina arī tuksnešu un stepju 
veidošanos, palielinot augsnes eroziju un 
radot ārkārtas laika apstākļus un plūdus. 
Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un 
ekonomiskas sekas, bieži kavējot labas 
pārvaldības mērķu sasniegšanu, un 
apdraud vietējās, no mežu resursiem 
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atkarīgās kopienas un pamatiedzīvotāju 
tiesību ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pilnībā atjaunots Parlamenta pirmajā lasījumā iekļautās nostājas teksts, 
ar ko tiek izveidots nelikumīgas mežizstrādes seku saraksts, jo tas sniedz svarīgu vispārēju 
informāciju, uz kuras tiek pamatota prasība par pasākumiem, kas ES jāveic, lai atzītu savu kā 
pasaules mēroga patērētāja atbildību.

Grozījums Nr. 81
Andres Perello Rodriguez

Padomes nostāja
3. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
veicina atmežošanu, un rada aptuveni 20 % 
CO2 emisiju, apdraud bioloģisko 
daudzveidību un kaitē mežu ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tādu 
nozares uzņēmēju pastāvēšanai, kuri 
darbojas saskaņa ar spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta, un 
tā rada nopietnas starptautiska mēroga 
problēmas. Tā būtiski apdraud mežus, jo 
papildus zemes izmantošanas izmaiņām, 
ārkārtas laika apstākļiem un mežu 
slimībām veicina atmežošanu, un rada 
aptuveni 20 % CO2 emisiju, apdraud 
bioloģisko daudzveidību un kaitē mežu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, 
kā arī tādu nozares uzņēmēju pastāvēšanai, 
kuri darbojas saskaņa ar spēkā esošiem 
tiesību aktiem. Turklāt tā rada arī sociālas, 
politiskas un ekonomiskas sekas.

Or. es
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Grozījums Nr. 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Padomes nostāja
3.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(3a) Nelikumīga mežizstrāde kaitē mežu 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai un 
attīstībai, kā arī tādu nozares uzņēmēju 
pastāvēšanai, kuri darbojas saskaņa ar 
spēkā esošiem tiesību aktiem. Turklāt tā 
rada tālejošas sociālas, politiskas un 
ekonomiskas sekas un tostarp ir saistīta ar 
bruņotajiem konfliktiem visā pasaulē. 
Tādēļ ir nepieciešams veicināt ES 
dalībvalstu un to attiecīgo valsts iestāžu, 
kā arī plašas sabiedrības izpratni par šo 
svarīgo jautājumu.

Or. en

Pamatojums

Nelikumīga mežizstrāde kaitē godīgai konkurencei ES un visā pasaulē. Aptauju rezultāti 
liecina, ka pilsoņus uztrauc tirgū pieejamo kokmateriālu (koka izstrādājumu) likumība. Tirgus 
dalībnieku apziņas veicināšanai attiecībā uz nelikumīgā mežizstrādē iegūtu kokmateriālu 
akūto problēmu ir jābūt šīs regulas neatņemamai sastāvdaļai. Turklāt problēma ir plaši 
izplatīta un bieži vien ir saistīta ar bruņotiem konfliktiem. To ir īpaši svarīgi ņemt vērā, 
izdodot jaunu tiesību aktu un nodrošinot tā akceptēšanu.

Grozījums Nr. 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Padomes nostāja
3.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(3a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumā Nr. 1600/2002/EK, ar kuru 
ieviesa Sesto vides rīcības programmu1, 
par prioritāti noteica izpētīt iespējas rīkot 
aktīvus pasākumus, lai novērstu un 
apkarotu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 
tirdzniecību un turpinātu Eiropas 
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Savienības un dalībvalstu aktīvu dalību, 
īstenojot globālus un reģionālus lēmumus 
un nolīgumus jautājumos, kas saistīti ar 
mežiem.
_____________________
1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

Or. sv

Pamatojums

Parlamenta pirmā lasījuma grozījums Nr. 9.

Grozījums Nr. 84
Kartika Tamara Liotard

Padomes nostāja
3.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(3a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 22. jūlija Lēmumā 
Nr. 1600/2002/EK, ar kuru ieviesa Sesto 
vides rīcības programmu1, par prioritāti 
noteica izpētīt iespējas rīkot aktīvus 
pasākumus, lai novērstu un apkarotu 
nelikumīgi iegūtu kokmateriālu 
tirdzniecību un turpinātu Eiropas 
Savienības un dalībvalstu aktīvu dalību, 
īstenojot globālus un reģionālus lēmumus 
un nolīgumus jautājumos, kas saistīti ar 
mežiem.
________________

1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumos ir jānorāda dokuments, uz kuru regula tiek pamatota, proti, Sestā vides rīcības 
programma.
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Grozījums Nr. 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Padomes nostāja
7. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un 
steidzamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu 
tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina VPA 
iniciatīva un jāuzlabo tādu politikas jomu 
sinerģijas, kuras tiecas saglabāt mežus un 
nodrošināt labu vides aizsardzību, tostarp 
klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma apkarošanu.

(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 jomā, jārada visiem tirgus 
dalībniekiem līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi un jāuzlabo to politikas sinerģija, 
kuru mērķis ir mežu saglabāšana un augsta 
līmeņa vides aizsardzības sasniegšana, 
ietverot cīņu ar klimata pārmaiņām un 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Or. en

Pamatojums

Nosakot šajā regulā skaidrus pienākumus un nodrošinot, ka visi tirgus dalībnieki tos ievēro, 
tiks novērsta iespēja tos apiet un tirgus dalībniekiem tiks liegta iespēja gūt labumu no 
nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecības. 

Grozījums Nr. 86
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
8. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(8) Būtu jāatzīst tādu valstu centieni, kuras 
ar Savienību ir noslēgušas FLEGT VPA, 
un tajos iekļautie principi, jo īpaši likumīgi 
iegūtu kokmateriālu definīcija. Būtu jāņem 
vērā arī tas, ka saskaņā ar FLEGT 
licencēšanas sistēmu uz Savienību eksportē 
tikai tādus kokmateriālus, kas ir iegūti 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, 
un koka izstrādājumus, kas izgatavoti no 
šādiem kokmateriāliem. Tādēļ 

(8) Būtu jāatzīst tādu valstu centieni, kuras 
ar Savienību ir noslēgušas FLEGT VPA, 
un tajos iekļautie principi, jo īpaši likumīgi 
iegūtu kokmateriālu definīcija. Būtu jāņem 
vērā arī tas, ka saskaņā ar FLEGT 
licencēšanas sistēmu uz Savienību eksportē 
tikai tādus kokmateriālus un koka 
izstrādājumus, kas ir iegūti saskaņā ar 
attiecīgas valsts tiesību aktiem. Tādēļ 
kokmateriāli, kas izmantoti koka 
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kokmateriāli, kas izmantoti koka 
izstrādājumos, kuri minēti II un 
III pielikumā Padomes Regulai (EK) 
Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) 
par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā
un ir izgatavoti Regulas (EK) 
Nr. 2173/2005 I pielikumā minētajās 
partnervalstīs, būtu jāuzskata par likumīgi 
iegūtiem, ja šie kokmateriāli atbilst 
minētajai regulai un attiecīgiem 
īstenošanas noteikumiem.

izstrādājumos, kuri minēti II un 
III pielikumā Padomes Regulai (EK) 
Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) 
par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā
un ir izgatavoti Regulas (EK) 
Nr. 2173/2005 I pielikumā minētajās 
partnervalstīs, būtu jāuzskata par likumīgi 
iegūtiem, ja šie kokmateriāli atbilst 
minētajai regulai un attiecīgiem 
īstenošanas noteikumiem. Ievērojot 
brīvprātīgajos partnerattiecību nolīgumos 
izklāstītos principus, īpaši attiecībā uz 
definīciju par „likumīgi izstrādātiem 
kokmateriāliem”, jāveicina ilgtspējīga 
mežu apsaimniekošana, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, vietējo no 
mežu resursiem atkarīgo kopienu un 
pamatiedzīvotāju aizsardzība un šo 
kopienu un iedzīvotāju tiesību aizsardzība.

Or. en

Pamatojums

Tiek atjaunota Parlamenta pirmā lasījuma teksta redakcija attiecībā uz BPN mērķiem, uz 
kuriem pamatojas regulas mērķi.

Grozījums Nr. 87
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
8.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(8a) Īstenojot FLEGT Rīcības plānu, 
Komisija ir guvusi nozīmīgu pieredzi, kas 
būtu jāņem vērā šīs regulas mērķu 
sasniegšanā. Šī pieredze būtu īpaši 
jāizmanto piemērojamo tiesību aktu 
definīcijas turpmākā precizēšanā, 
izmantojot par pamatu BPN struktūru. 

Or. en
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Pamatojums
Pirmā lasījuma grozījums Nr. 16, kurā iekļauta arī Komisijas loma likumības noteikšanā.

Grozījums Nr. 88
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
8.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(8b) Eiropas Savienībai būtu jācenšas 
radīt valstīm turpmākus stimulus noslēgt 
FLEGT BPN, ņemot vērā arī to, ka 
FLEGT BPN var būt īpaši nozīmīgi 
pasaules mēroga centienos risināt klimata 
pārmaiņu problēmu, samazinot 
atmežošanos un šajā sakarībā iesaistoties 
starptautiskās sarunās.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams uzsvērt šīs regulas nozīmi, panākot, ka valstis noslēdz BPN. Ir arī jāuzsver 
BPN iespējamā loma kopējos centienos samazināt atmežošanos, lai ierobežotu emisiju 
apmēru.

Grozījums Nr. 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
10. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(10) Ņemot vērā to, ka nelikumīgu 
mežizstrādi izraisa sarežģīti faktori, un arī 
tās sekas ir sarežģītas, būtu jāmazina 
nelikumīgu darbību stimuli, kontrolējot 
tirgus dalībnieku rīcību.

(10) Ņemot vērā to, ka nelikumīgu 
mežizstrādi izraisa sarežģīti faktori, un arī 
tās sekas ir sarežģītas, būtu jāmazina 
nelikumīgu darbību stimuli, kontrolējot 
tirgus dalībnieku rīcību. Efektīvākie 
risinājumi, kā novērst to, ka tirgus 
dalībnieki pērk no piegādātājiem 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, ir 
pastiprināt prasības un pienākumus, kā 
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arī uzlabot juridiskos līdzekļus, lai sauktu 
pie atbildības tirgus dalībniekus, kuri šos 
kokmateriālus un koka izstrādājumus laiž 
iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Referenta piedāvātais termins „darīt pieejamus iekšējā tirgū (grozījums Nr. 6) ir pārāk plašs 
un rada juridisko nenoteiktību. Termins „laist tirgū” ir definēts un tiek izmantots Eiropas 
Savienības tiesību aktos, bet termins „darīt pieejamus” nav definēts un netiek izmantots. 
Termins „darīt pieejamus” var attiekties uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, sākot 
no maza lauksaimniecības uzņēmuma un beidzot ar vietējo mēbeļu tirdzniecības uzņēmumu.

Grozījums Nr. 90
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
10.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(10a) Gan Eiropā, gan visā pasaulē 
aizvien vairāk notiek mežu sertifikācija. 
Turklāt aizvien lielāks skaits valdību un 
valsts iestāžu, jo īpaši ES, izmanto mežu 
sertifikāciju kā līdzekli likumības 
nodrošināšanai un publiskā iepirkuma 
ilgtspējībai. Uzskatot trešās personas 
pārbaudītus un sertificētus kokmateriālus 
un koka izstrādājumus par likumīgi 
iegūtiem, tiktu atzīti mežsaimniecības 
nozares sasniegumi nelikumīgas 
mežizstrādes apkarošanā un nodrošināts 
stimuls turpināt ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas paplašināšanu un 
sertificēšanu visā pasaulē.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
12. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(12) Daudzus koka izstrādājumus 
vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šīs 
regulas prasības būtu jāpiemēro tikai 
tādiem tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi 
laiž iekšējā tirgū kokmateriālus un koka 
izstrādājumus, nevis visiem tirgus 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti piegādes 
ķēdē.

(12) Daudzus koka izstrādājumus 
vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā 
regulā noteiktās likumības pārbaužu 
prasības būtu jāpiemēro tikai tādiem tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž iekšējā 
tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas ir 
iesaistīti piegādes ķēdē. Tomēr absolūtam 
aizliegumam darīt pieejamus tirgū 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un koka 
izstrādājumus būtu jāattiecas uz visiem 
tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, tādēļ 
visiem tirgus dalībniekiem būtu jāievēro 
pienācīga rūpība. Lai veicinātu šā 
vispārējā aizlieguma ievērošanu, tirgus 
dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus 
vai koka izstrādājumus būtu jāizmanto 
pašu vai uzraudzības iestāžu ieviestās 
likumības pārbaužu sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus jāizmanto likumības 
pārbaužu sistēmas. Pienākumiem, kurus nosaka tirgus dalībniekiem, kas kokmateriālus vai 
koka izstrādājumus dara pieejamus tirgū, vajadzētu būt ievērojami mazākiem.

Grozījums Nr. 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
12. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(12) Daudzus koka izstrādājumus (12) Daudzus koka izstrādājumus 
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vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šīs 
regulas prasības būtu jāpiemēro tikai 
tādiem tirgus dalībniekiem, kas pirmo reizi 
laiž iekšējā tirgū kokmateriālus un koka 
izstrādājumus, nevis visiem tirgus 
dalībniekiem, kas ir iesaistīti piegādes 
ķēdē.

vairākkārt dažādi apstrādā pirms un pēc 
pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā 
regulā noteiktās likumības pārbaužu 
prasības būtu jāpiemēro tikai tādiem tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi laiž iekšējā 
tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas ir 
iesaistīti piegādes ķēdē. Aizliegumam darīt 
pieejamus tirgū nelikumīgas izcelsmes 
kokmateriālus vai koka izstrādājumus 
būtu jāattiecas uz tirgus dalībniekiem, kas 
pirmo reizi laiž tirgū kokmateriālus, un 
viņiem būtu rūpīgi jāievēro šī prasība.

Or. en

Pamatojums

Referenta piedāvātais termins „darīt pieejamus iekšējā tirgū (grozījums Nr. 8) ir pārāk plašs 
un rada juridisko nenoteiktību. Termins „laist tirgū” ir definēts un tiek izmantots Eiropas 
Savienības tiesību aktos, bet termins „darīt pieejamus” nav definēts un netiek izmantots. Nav 
saprātīgi paredzēt pārskatatbildību visai piegādes ķēdei.

Grozījums Nr. 93
Kartika Tamara Liotard

Padomes nostāja
14.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(14a) Tirgus dalībniekiem no valstīm, 
kurās ir starptautiskas ekoloģiskas 
nozīmes meži, būtu jāuzņemas īpaša 
atbildība par ilgtspējīgu koksnes 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Valstis, kurās joprojām ir lielas pirmatnējo vai augstas saglabāšanas vērtības mežu platības, 
bieži vien ir jaunattīstības valstis, kurās nelikumīgas mežizstrādes risks ir liels. Tādēļ tirgus 
dalībniekiem no šīm valstīm būtu jāapzinās sava nozīme šo mežu saglabāšanā.
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Grozījums Nr. 94
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
16. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(16) Lai izvairītos no lieka administratīvā 
sloga, tirgus dalībniekiem, kas jau lieto 
sistēmas vai procedūras, kuras atbilst šīs 
regulas prasībām, nevajadzētu likt veidot 
jaunas sistēmas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstoša panta, kas paredzētu darbību.

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
18.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(18a) Lai efektīvi īstenotu šo regulu, ir 
nepieciešama valstu iestāžu un dažādu 
valsts pārvaldes struktūru nozīmīga 
sadarbība, ietverot tajā arī aģentūras, kas 
atbildīgas par mežsaimniecību, vides 
jomas tiesību aktu un muitas noteikumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu to, ka tirgū tiek laisti nelikumīgas izcelsmes kokmateriāli, var būt nepieciešama 
dažādu aģentūru sadarbība.
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Grozījums Nr. 96
Andres Perello Rodriguez

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītas tirdzniecības starptautisku 
izplatību, kompetentajām iestādēm būtu 
jāsadarbojas savā starpā un ar trešo valstu 
administratīvām iestādēm un Komisiju.

(21) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
un ar to saistītas tirdzniecības starptautisku 
izplatību, kompetentajām iestādēm būtu 
jāsadarbojas savā starpā, ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, nozares 
organizācijām, trešo valstu 
administratīvām iestādēm un Komisiju.

Or. es

Grozījums Nr. 97
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
21.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(21a) Lai veicinātu to, ka tirgus 
dalībnieki, kas laiž vai dara pieejamus 
tirgū kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus, spēj izpildīt šīs regulas 
prasības, ņemot vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu stāvokli, dalībvalstīm būtu 
jāsniedz tirgus dalībniekiem tehniska un 
cita veida palīdzība un jāveicina 
informācijas apmaiņa, jo īpaši attiecībā 
uz šo tirgus dalībnieku pienākumu veikt 
likumības pārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek radīts pamats administratīvā sloga samazināšanai, ņemot vērā arī MVU 
stāvokli. Tas ir arī pamats jaunam pantam par tehniskās palīdzības sniegšanu tirgus 
dalībniekiem un informācijas apmaiņu. 
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Grozījums Nr. 98
Daciana Octavia Sârbu

Padomes nostāja
22. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(22) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka par 
šīs regulas pārkāpumiem piemēro 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas 
sankcijas.

(22) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka par 
šīs regulas pārkāpumiem piemēro 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas 
sankcijas. Būtu jāņem vērā, ka 
ievērojamam skaitam cilvēku lauku 
apvidos, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, 
iztika joprojām ir atkarīga no 
mežizstrādes un kokmateriālu 
mazumtirdzniecības. Piemērojot sodus par 
šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, būtu 
jāņem vērā īpašie apstākļi, kādos dzīvo šie 
tirgus dalībnieki, kuru iztika ir atkarīga 
no mežizstrādes un kuriem ir ierobežotas 
spējas īstenot prasības par likumības 
pārbaužu sistēmām, kuras ir vieglāk 
izpildīt lieliem tirgus dalībniekiem, kas 
veic komercdarbības un kam ir vairāk 
līdzekļu.

Or. en

Pamatojums

Ja soda maksas jānosaka ES līmenī, ir atbilstoši nodrošināt dalībvalstīm zināmu fleksibilitāti 
gadījumos, kad tās saskaras ar cilvēkiem, kas pārtiek no mežizstrādes un var ietilpt „tirgus 
dalībnieku” kategorijā, bet kuriem diez vai ir zināšanas un līdzekļi, lai ieviestu likumības 
pārbaužu sistēmas, nodrošinātu revīzijas utt.

Grozījums Nr. 99
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
23. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt (23) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
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deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. pantu attiecībā uz pārraudzības 
organizāciju atzīšanas un atzīšanas 
atsaukšanas procedūrām, citiem attiecīgiem 
risku novērtēšanas kritērijiem, kas var būt 
vajadzīgi, lai papildinātu šajā regulā 
paredzētos kritērijus, un attiecībā uz 
kokmateriālu un koka izstrādājumu 
uzskaitījumu, uz kuriem attiecas šī regula. 
Īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
posmā konsultētos ar ekspertiem, ievērojot 
saistības, ko tā uzņēmusies 2009. gada 
9. decembra paziņojumā par LESD 
290. panta īstenošanu.

deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 
290. pantu attiecībā uz pārraudzības 
organizāciju atzīšanas un atzīšanas 
atsaukšanas procedūrām, vispārējiem 
principiem un kritērijiem turpmākai 
piemērojamo tiesību aktu definēšanas 
precizēšanai, citiem attiecīgiem risku 
novērtēšanas kritērijiem, kas var būt 
vajadzīgi, lai papildinātu šajā regulā 
paredzētos kritērijus, un attiecībā uz 
kokmateriālu un koka izstrādājumu 
uzskaitījumu, uz kuriem attiecas šī regula. 
Īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas 
posmā konsultētos ar ekspertiem, ievērojot 
saistības, ko tā uzņēmusies 2009. gada 
9. decembra paziņojumā par LESD 
290. panta īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ievērots priekšlikums turpināt juridisko principu un kritēriju definēšanu 
deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 100
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
23.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(23a) Lai nodrošinātu meža produktu 
iekšējā tirgus nevainojamu darbību, 
Komisijai būtu nepārtraukti jāanalizē šīs 
regulas ietekme. Īpaša vērība būtu 
jāpiešķir regulas ietekmei uz MVU. Tādēļ 
Komisijai būtu attiecīgi jāveic regulāra 
regulas darbības izpēte un ietekmes 
analīze īpaši attiecībā uz MVU un 
ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi.

Or. en
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Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 29. Šo apsvērumu izmanto kā pamatu 18. panta 3. punktam par 
ziņošanu attiecībā uz regulas īstenošanas sekām.

Grozījums Nr. 101
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
1. pants

Padomes nostāja Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū 
laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
nosaka pasākumus, lai mazinātu 
iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi 
iegūtus kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem 
kokmateriāliem.

Ar šo regulu attiecībā uz tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū 
laiž vai dara pieejamus kokmateriālus un 
koka izstrādājumus, nosaka pasākumus, lai 
mazinātu iespējamību, ka tirgū laiž 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem 
kokmateriāliem.

Or. de

Pamatojums

Prasība par likumības pārbaudi būtu pilnībā jāpiemēro tikai tam tirgus dalībniekam, kas 
kokmateriālus pirmo reizi laiž vai dara pieejamus tirgū. Kokmateriālu pirmreizējās laišanas 
tirgū mērķtiecīga uzraudzība ir pietiekama un samērīga.  

Grozījums Nr. 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
1. pants

Padomes nostāja Grozījums

Ar šo regulu attiecībā uz tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū 
laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
nosaka pasākumus, lai mazinātu 
iespējamību, ka tirgū laiž nelikumīgi 
iegūtus kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus, kas izgatavoti no tādiem 

Ar šo regulu ir noteikti pienākumi tirgus 
dalībniekiem, kas pirmo reizi iekšējā tirgū 
laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus, 
lai izvairītos no iespējas, ka tirgū laiž 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus, kas ir gatavoti no tādiem 
kokmateriāliem.
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kokmateriāliem.

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu MVU administratīvo slogu, regula būtu jāpiemēro tikai tiem tirgus 
dalībniekiem, kas kokmateriālus vai koka izstrādājumus laiž iekšējā tirgū pirmo reizi. 

Grozījums Nr. 103
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
1. pants – d punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

d) „ieguves valsts” ir valsts, kurā tiek 
iegūta koksne vai koksnes izstrādājumos 
izmantotā koksne;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Christa Klaß

Padomes nostāja
2. pants – fa punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

fa) „risks” ir risks, ka tiek tirgoti 
nelikumīgas izcelsmes kokmateriāli vai no 
šādiem kokmateriāliem izgatavoti koka 
izstrādājumi, kas nonākuši tirgū tādēļ, ka 
nav ievēroti valsts tiesību akti un/vai ir 
nepareizi piemērotas tirdzniecības 
kontroles sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Christa Klaß

Padomes nostāja
2. pants – fb punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

fb) „maznozīmīgs” ir tāds, kad attiecīgie 
fakti neattaisno pieņēmumu, ka konkrētie 
kokmateriāli vai kokmateriāli, no kuriem 
izgatavoti konkrētie koka izstrādājumi, ir 
iegūti mežizstrādē, kas neatbilst 
attiecīgajām valstī piemērojamajām 
tiesību normām un visām kokmateriālu 
tirdzniecības kontroles sistēmu prasībām, 
un ka tādēļ šos kokmateriālus nedrīkst 
tirgot;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2. pants – fb punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

fb) „likumības pārbaude” ir pienākums 
izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai 
pārliecinātos, ka tirgū netiek laisti vai 
darīti pieejami nelikumīgi iegūti 
kokmateriāli vai koka izstrādājumi;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts jēdziens un papildināts 4. pants.
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Grozījums Nr. 107
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2. pants – g punkts

Padomes nostāja Grozījums

g)„spēkā esoši tiesību akti” ir tiesību akti, 
kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un 
ar ko reglamentētas šādas jomas:

g) „spēkā esoši tiesību akti” ir tiesību akti, 
kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī, 
tai skaitā teritoriālie un valsts tiesību akti, 
noteikumi, iedibināta tiesu prakse un 
ratificēti starptautiski nolīgumi, un ar ko 
reglamentētas šādas jomas:

– tiesības iegūt kokmateriālus oficiāli 
publiskotās robežās;

i) piekļuves, izmantošanas un 
īpašumtiesības, tai skaitā 
pamatiedzīvotāju leģitīmās vai 
aizsargātās, vai atzītās paražu lietojuma
tiesības;

– maksājumi par ieguves tiesībām un 
kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir 
saistītas ar kokmateriālu ieguvi;

ii) vides aizsardzība, tai skaitā vides 
saglabāšana un mežu apsaimniekošana;

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

iii) kokmateriālu ieguve;

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

iv) kokmateriālu pārstrāde;

v) nodokļi, nodevas un honorāri, ciktāl tas 
attiecas uz mežsaimniecības nozari;
vi) sabiedrības labklājība un darba 
aizsardzība, tai skaitā veselība un drošība;

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

vii) tirdzniecības un muitas tiesību akti, 
ciktāl tas attiecas uz mežsaimniecības 
nozari;
Lai turpinātu precizēt šo definīciju, 
Komisija ar deleģētiem aktiem ievieš 
vispārējus principus un kritērijus un, cik 
iespējams, apkopo un publisko rādītājus 
par katru kokmateriālu ražotājvalsti. 
Šajā punktā minētajiem deleģētajiem 
aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā 
minēto procedūru.



AM\814446LV.doc 25/66 PE440.145v02-00

LV

Or. en

Pamatojums

Šīs definīcijas pamatā ir FLEGT BPN likumības matrica, kas izstrādāta, izmantojot Komisijas 
pieredzi. Līdzīga struktūra ir izmantota jau iedibinātās sistēmās. Ar to tiek nodrošināts, ka 
likumības pārbaužu sistēmās tiek izmantotas kopīgas pamatnostādnes un metodika, izvairoties 
no ad hoc definīciju izmantošanas. Tāpat kā pirmā lasījuma grozījumā Nr. 38 šajā grozījumā 
ir iekļauti tādi jēdzieni kā ratificēti starptautiskie nolīgumi, sabiedrība, mežu 
apsaimniekošana, labklājība, nodarbinātības un pamatiedzīvotāju tiesības. Principi un 
kritēriji tiks detalizētāk izstrādāti deleģētajos aktos.

Grozījums Nr. 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Padomes nostāja
2. pants – g punkts

Padomes nostāja Grozījums

g) „spēkā esoši tiesību akti” ir tiesību akti, 
kas ir spēkā kokmateriālu ieguves valstī un 
ar ko reglamentētas šādas jomas:

g) „spēkā esoši tiesību akti” ir valsts, 
reģiona vai starptautiski likumi un tiesību 
akti, kas ir spēkā kokmateriālu ieguves 
valstī un ar ko reglamentētas šādas jomas:

– tiesības iegūt kokmateriālus oficiāli 
publiskotās robežās;

– tiesības likumīgi iegūt kokmateriālus 
oficiāli publiskotās robežās;

– maksājumi par ieguves tiesībām un 
kokmateriāliem, tostarp nodevas, kas ir 
saistītas ar kokmateriālu ieguvi;

– maksājumi par ieguves tiesībām un 
kokmateriāliem, tostarp nodokļi un
nodevas, kas ir saistītas ar kokmateriālu 
ieguvi;

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

– prasības attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, kokmateriālu 
ieguvi un mežu apsaimniekošanu, tostarp 
ar to saistīti tiesību akti vides un 
mežsaimniecības jomā, kā arī tiesību akti 
nodarbinātības un sabiedrības labklājības 
jomā;

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

– tādas trešo personu leģitīmas vai paražu
lietojuma tiesības un īpašumtiesības, kuras 
ietekmē kokmateriālu ieguve; un

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

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

Or. en
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Pamatojums

Atkārtoti tiek ieviesta daļa no 2009. gada 22. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma 
Nr. 38 pamatelementiem.

Grozījums Nr. 109
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
2. pants – ga punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

ga) „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.

Or. en

Pamatojums

Definīcijā ir izmantots Komisijas sākotnējais priekšlikums. 

Grozījums Nr. 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
3. pants – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu 
statuss, uz kuriem attiecas FLEGT un
CITES

Tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu 
statuss, uz kuriem attiecas FLEGT, CITES 
un spēkā esošas vispārēji atzītas mežu 
sertifikācijas sistēmas 

Or. en

Pamatojums

Ir jāatzīst spēkā esošo ticamo mežu sertifikācijas sistēmu vērtība. Šo sistēmu izmantošana, 
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cerams, varētu arī palielināt mežu sertificēšanu visā pasaulē.

Grozījums Nr. 111
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
3. pants – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu 
statuss, uz kuriem attiecas FLEGT un 
CITES

Tādu kokmateriālu un koka izstrādājumu 
statuss, uz kuriem attiecas FLEGT un 
CITES, un trešo personu pārbaudītas 
sertificēšanas sistēmas

Or. en

Grozījums Nr. 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

Kokmateriāli un koka izstrādājumi, kurus 
ir sertificējusi ticama trešās puses 
sertifikācijas sistēma, šajā regulā tiek 
uzskatīti par likumīgi iegūtiem. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāatzīst spēkā esošo ticamo mežu sertifikācijas sistēmu vērtība. Šo sistēmu izmantošana, 
cerams, varētu arī palielināt mežu sertificēšanu visā pasaulē.
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Grozījums Nr. 113
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

Šajā regulā kokmateriālus un koka 
izstrādājumus, ko ir sertificējusi trešās 
personas pārbaudīta meža sertifikācijas 
sistēma, kurā ir paredzēts likumīgas 
ieguves pienākums un kura atbilst šai 
regulai un tās īstenošanas noteikumiem, 
uzskata par likumīgi iegūtiem.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Padomes nostāja
4. pants – -1. punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

-1. Ir aizliegts laist vai darīt pieejamus 
tirgū nelikumīgi iegūtas kokmateriālus un 
koka izstrādājumus. Tirgus dalībnieki veic 
likumības pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
viņi nelaiž vai nedara pieejamus tirgū 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai 
koka izstrādājumus.

Or. en

Pamatojums

Regulā noteikto mērķu sasniegšanai ir būtiski paredzēt vispārēju aizliegumu nelikumīgi 
iegūtu kokmateriālu laišanai tirgū. Turklāt, lai saglabātu juridisko noteiktību, ir jāizveido 
tieša saikne starp aizliegumu un tirgus dalībnieku konkrētiem pienākumiem.
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Grozījums Nr. 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Padomes nostāja
4. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības 
pārbaudes, lai mazinātu iespējamību laist 
tirgū nelikumīgi iegūtus kokmateriālus 
vai no šādiem kokmateriāliem izgatavotus 
koka izstrādājumus. Lai to nodrošinātu, 
viņi izmanto procedūru un pasākumu 
sistēmu (turpmāk „likumības pārbaužu 
sistēma”), kā izklāstīts 5. pantā.

1. Tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus 
nodrošina atbilstību -1. punktā noteiktajai 
prasībai, izmantojot procedūru un 
pasākumu sistēmu (turpmāk „likumības 
pārbaužu sistēma”), kā izklāstīts 5. pantā. 
Šo likumības pārbaužu sistēmu izveido vai 
nu tirgus dalībnieks, vai arī pārraudzības 
organizācija, kā minēts 7. pantā.

Or. en

Pamatojums

Tiek izveidota saikne starp pienākumu veikt likumības pārbaudes un aizliegumu. Pastiprina 
juridisko noteiktību un tirgus dalībnieku tiesisko aizsardzību. Nodrošina aizlieguma 
samērīgumu ar problēmu, tieši risinot Komisijas izvirzītos jautājumus par atsevišķa 
aizlieguma īstenošanu un izpildi.

Grozījums Nr. 116
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
4. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Visi tirgus dalībnieki uztur un regulāri 
izvērtē likumības pārbaužu sistēmu, ko viņi 
izmanto, ja vien tirgus dalībnieki 
neizmanto likumības pārbaužu sistēmu, ko 
ir izveidojusi kāda 7. pantā minētā 
pārraudzības organizācija.

2. Visi tirgus dalībnieki uztur un regulāri 
izvērtē likumības pārbaužu sistēmu, ko viņi 
izmanto, ja vien tirgus dalībnieki 
neizmanto likumības pārbaužu sistēmu, ko 
ir izveidojusi kāda 7. pantā minētā 
pārraudzības organizācija. Pašreizējā 
dalībvalstu tiesību aktu uzraudzība un 
jebkurš brīvprātīgs uzraudzības 
mehānisms, kas atbilst šīs regulas 
prasībām, var tikt izmantots par pamatu 
likumības pārbaužu sistēmai.
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Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 42. 

Grozījums Nr. 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

2.a Tirgus dalībnieki, izņemot MVU, kas 
dara pieejamus tirgū kokmateriālus un 
koka izstrādājumus, kuru vērtība 
pārsniedz EUR 100 000 gadā, visos 
piegādes ķēdes posmos spēj:
i) norādīt gan tirgus dalībnieku, kurš ir 
piegādājis kokmateriālus un koka 
izstrādājumus, gan tirgus dalībnieku, 
kuram šie kokmateriāli un koka 
izstrādājumi ir nogādāti tālāk;
ii) pēc pieprasījuma sniegt informāciju 
par koku sugu nosaukumiem, 
kokmateriālu izcelsmes valsti/valstīm un 
attiecīgos gadījumos izstrādes koncesiju;
iii) nepieciešamības gadījumā apliecināt, 
ka tirgus dalībnieks, kas piegādājis 
kokmateriālus un koka izstrādājumus, ir 
izpildījis šīs regulas prasības.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem, kas dara pieejamus tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, izņemot 
MVU, būtu jāveic likumības pārbaudes saistībā ar liela apjoma darījumiem, un viņiem būtu 
jāpieprasa sniegt pamatinformāciju par izstrādājumiem, to izcelsmi un personām, kurām tie 
tiek piegādāti.
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Grozījums Nr. 118
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

Ja tirgus dalībnieks zina, viņam ir 
aizdomas vai pamatoti iemesli aizdomām, 
ka tirgū tiek laisti vai darīti pieejami 
nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka 
izstrādājumi, viņš par to informē 
kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviests ziņošanas pienākums, lai veicinātu aizlieguma izpildi, padarot to 
samērīgu un izdarāmu un tādējādi novēršot to, ka tirgū joprojām tiek darīti pieejami 
nelikumīgi iegūti kokmateriāli.

Grozījums Nr. 119
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) risku novērtējumi, kas tirgus 
dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, 
ka tirgū tiek laisti nelegāli iegūti 
kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem 
izgatavoti koka izstrādājumi.

b) risku novērtējumi, kas tirgus 
dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, 
ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti 
kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem 
izgatavoti koka izstrādājumi.

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā 
minētā informācija, kā arī attiecīgi riska 
novērtēšanas kritēriji, tostarp:

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā 
minētā informācija, kā arī attiecīgi riska 
novērtēšanas kritēriji, tostarp:

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie 
tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu 
veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus 
modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu 
tiesību aktu ievērošanu;

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie 
tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu 
veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus 
modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu 
tiesību aktu ievērošanu;

– tas, ka konkrētu sugu koki tiek iegūti – ieinteresēto personu konsultācijas 
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galvenokārt nelegāli; līmenis;
– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai 
precīzā ieguves valsts reģionā ieguve vai 
prakse ir galvenokārt nelegāla;

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai 
precīzā ieguves valsts reģionā ieguve vai 
prakse ir galvenokārt nelikumīga, kā arī 
apsvērums par bruņotu konfliktu, mežu 
apsaimniekošanas dokumentētu kļūdu un 
augsta līmeņa korupcijas plašo izplatību;

– ANO Drošības padomes vai Eiropas 
Savienības Padomes noteiktie spēkā 
esošie kokmateriālu importa un eksporta 
aizliegumi;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes
sarežģītība;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes 
sarežģītība;

Or. en

Pamatojums

Konsultēšanās ar ieinteresētajām personām ir FLEGT Rīcības plāna galvenā iezīme un 
panākumu iemesls. Likumības pārbaužu sistēmas atvērtība ir faktors, kas var ievērojami 
palīdzēt efektīvi novērtēt riskus. Tiek iekļauts arī pirmā lasījuma grozījums Nr. 47 attiecībā uz 
konfliktu zonām. Riska novērtēšanas procedūrā noteikti būtu jāiekļauj apsvērums par 
bruņotiem konfliktiem. Procedūrā būtu jāņem vērā arī atbilstoši aizliegumi.

Grozījums Nr. 120
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) risku novērtējumi, kas tirgus 
dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, 
ka tirgū tiek laisti nelegāli iegūti 
kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem 
izgatavoti koka izstrādājumi. 

b) risku novērtējumi, kas tirgus 
dalībniekiem ļauj analizēt un izvērtēt risku, 
ka tirgū tiek laisti nelegāli iegūti 
kokmateriāli vai no šādiem kokmateriāliem 
izgatavoti koka izstrādājumi.

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā 
minētā informācija, kā arī attiecīgi riska 
novērtēšanas kritēriji, tostarp:

Ekspertīzēs tiek ņemta vērā a) apakšpunktā 
minētā informācija, kā arī attiecīgi riska 
novērtēšanas kritēriji, tostarp:

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie 
tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu 
veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus 
modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu 

– apliecinājums, ka ir ievēroti spēkā esošie 
tiesību akti, un tas var ietvert trešo personu 
veiktu sertifikāciju vai citus pārbaudītus 
modeļus, kas attiecas uz spēkā esošu 
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tiesību aktu ievērošanu; tiesību aktu ievērošanu;
– tas, ka konkrētu sugu koki tiek iegūti 
galvenokārt nelegāli;

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

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai 
precīzā ieguves valsts reģionā ieguve vai 
prakse ir galvenokārt nelegāla;

– tas, ka kokmateriālu ieguves valstī un/vai 
precīzā ieguves valsts reģionā ieguve ir 
galvenokārt nelikumīga;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes 
sarežģītība;

– koka izstrādājumu piegādes ķēdes 
sarežģītība;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) izņemot gadījumus, kad b) apakšpunktā 
minētajos risku novērtējumos apzinātie 
riski ir maznozīmīgi – risku mazināšanas 
procedūras, kuras ir piemērotu un samērīgu 
pasākumu un procedūru kopums, ar ko 
efektīvi mazina šos riskus, un kuras var 
prasīt arī papildu informāciju vai 
dokumentus un/vai trešo personu veiktas 
pārbaudes.

c) izņemot gadījumus, kad riski, kas 
noteikti b) apakšpunktā minētajos risku 
novērtējumos vai pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, ir maznozīmīgi –
risku mazināšanas procedūras, kuras ir 
piemērotu un samērīgu pasākumu un 
procedūru kopums, ar ko efektīvi mazina 
šos riskus, un kuras var prasīt arī papildu 
informāciju vai dokumentus un/vai trešo 
personu veiktas pārbaudes.

Or. de

Pamatojums

Daudzos gadījumos tiesību aktu prasību vai mežu īpašnieku un viņiem piederošo mežu 
teritoriju īpašo saikņu dēļ nelikumīgas mežizstrādes riska nav vai tas ir maznozīmīgs. Ir 
iespējams pienācīgi novērtēt risku, izmantojot riska novērtēšanas procedūras, bet to ir 
iespējams izdarīt arī, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem (piemēram, gadījumos, kad 
īpašnieka turējumā ir nelieli meža zemes gabali). Tādējādi, īstenojot regulu, tiek nodrošināta 
samērīga izmaksu un ieguvumu attiecība. 
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Grozījums Nr. 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un šīs 
regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši 
to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā 
minētajiem ziņojumiem, Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz citiem attiecīgiem 
risku novērtējumu kritērijiem, kas var būt 
vajadzīgi, lai papildinātu šā panta 
1. punkta b) apakšpunkta otrajā daļā 
minētos kritērijus. Pieņemot šādus 
deleģētos aktus, Komisija rīkojas saskaņā 
ar attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

3. Ņemot vērā tirgus attīstību un šīs regulas 
īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši to, kas 
apzināta ar 18. panta 3. punktā minētajiem 
ziņojumiem, Komisija var pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu nolūkā papildināt šā panta 
1. punktu, lai palielinātu likumības 
pārbaužu sistēmu efektivitāti, novēršot to, 
ka iekšējā tirgū tiek laisti nelikumīgi 
iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi.

Or. en

Pamatojums

Referenta piedāvātais termins „darīt pieejamus iekšējā tirgū ir pārāk plašs un rada juridisko 
nenoteiktību. Termins „laist tirgū” ir definēts un tiek izmantots Eiropas Savienības tiesību 
aktos, bet termins „darīt pieejamus” nav definēts un netiek izmantots. Termins „darīt 
pieejamus” var attiekties uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, sākot no maza 
lauksaimniecības uzņēmuma un beidzot ar vietējo mēbeļu tirdzniecības uzņēmumu.

Grozījums Nr. 123
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un šīs 
regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši 
to, kas apzināta ar 18. panta 3. punktā 
minētajiem ziņojumiem, Komisija var 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz citiem attiecīgiem 
risku novērtējumu kritērijiem, kas var būt 
vajadzīgi, lai papildinātu šā panta 1. punkta 

3. Lai ņemtu vērā tirgus attīstību un šīs 
regulas īstenošanā gūto pieredzi, jo īpaši 
to, kas apzināta ar 11.a pantā1 minēto 
informācijas apmaiņu un 18. panta 
3. punktā minētajiem ziņojumiem, 
Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz 
citiem attiecīgiem risku novērtējumu 
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b) apakšpunkta otrajā daļā minētos 
kritērijus. Pieņemot šādus deleģētos aktus, 
Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem 
šīs regulas noteikumiem.

kritērijiem, kas var būt vajadzīgi, lai 
papildinātu šā panta 1. punkta 
b) apakšpunkta otrajā daļā minētos 
kritērijus. Pieņemot šādus deleģētos aktus, 
Komisija rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem 
šīs regulas noteikumiem.

______________
1 11.a pants (jauns)
1. Kompetentās iestādes, ņemot vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu stāvokli, ar 
Komisijas atbalstu sniedz tirgus 
dalībniekiem tehnisko palīdzību un 
norādījumus, lai veicinātu šīs regulas 
prasību izpildi, jo īpaši attiecībā uz 
5. pantā minēto likumības pārbaužu 
sistēmas īstenošanu.
2. Kompetentās iestādes ar Komisijas 
palīdzību veicina informācijas apmaiņu 
par paraugpraksi attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu un pēc pieprasījuma dara šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem, 
jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.
3. Kompetentās iestādes un Komisija 
izmanto un izplata informāciju par 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, lai palīdzētu tirgus 
dalībniekiem sistemātiski veikt 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteiktos riska 
novērtējumus.
4. Izplatot šādu informāciju, dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvu 95/46 nodrošina 
dienesta noslēpumu ievērošanu un 
garantē konfidencialitāti jebkādiem 
personas datiem, kas ir to rīcībā vai kas 
tām ir kļuvuši zināmi.
5. Palīdzību sniedz tā, lai izvairītos no 
kompromisiem kompetento iestāžu 
pienākumu pildīšanā un saglabātu to 
neatkarību regulas izpildē.

Or. en
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Pamatojums

Papildinot riska novērtēšanas kritērijus, ir jāņem vērā arī tehniskās palīdzības sniegšanas 
laikā gūtā pieredze un norādījumi.

Grozījums Nr. 124
Julie Girling

Padomes nostāja
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Atsevišķām dalībvalstīm attiecībā uz 
piekļuvi kokmateriālu un koka 
izstrādājumu tirgum netiek radīti šķēršļi 
noteikt stingrākas mežizstrādes un 
kokmateriālu izcelsmes prasības nekā 
paredzēts šajā regulā, tostarp prasības par 
mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, vides 
aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu saglabāšanu, vietējo kopienu 
un to apdzīvoto vietu aizsardzību, no mežu 
resursiem atkarīgo kopienu aizsardzību, 
pamatiedzīvotāju tiesību un cilvēktiesību 
aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunots Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums, lai ļautu 
dalībvalstīm attiecīgā gadījumā pieņemt stingrākus valsts līmeņa noteikumus.

Grozījums Nr. 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
5.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a pants
Marķēšana
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Dalībvalstis nodrošina, ka līdz ...* visi 
kokmateriāli un koka izstrādājumi, ko laiž 
tirgū, tiek atbilstoši marķēti, norādot 
marķējumā 4. panta 2.a punkta i) un 
ii) apakšpunktā paredzēto informāciju.
Komisija, pieņemot deleģētus tiesību 
aktus, var paredzēt detalizētus 
noteikumus, lai garantētu, ka marķēšanas 
sistēma darbojas efektīvi. Šajā punktā 
minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 
13., 14. un 15. pantā noteiktās 
procedūras.
*OV: divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Referenta piedāvātais termins „darīt pieejamus iekšējā tirgū (grozījums Nr. 35) ir pārāk plašs 
un rada juridisko nenoteiktību. Termins „laist tirgū” ir definēts un tiek izmantots Eiropas 
Savienības tiesību aktos, bet termins „darīt pieejamus” nav definēts un netiek izmantots. 
Termins „darīt pieejamus” var attiekties uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, sākot 
no maza lauksaimniecības uzņēmuma un beidzot ar vietējo mēbeļu tirdzniecības uzņēmumu.

Grozījums Nr. 126
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
5.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

5.a pants
Dalībvalstis var atļaut tirgus dalībniekiem 
tikai brīvprātīgi marķēt likumīgi vai 
saskaņā ar ilgtspējības kritērijiem iegūtus 
kokmateriālus un šajā nolūkā pieņemt 
noteikumus, kas attiecas uz viņu 
teritoriju, lai nepieļautu ļaunprātīgu 
izmantošanu vai viltošanu.

Or. de
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Pamatojums

Regulā paredzētie pasākumi sniedz pietiekamas garantijas, ka ES tirgū tiek laisti tikai 
likumīgi un saskaņā ar ilgtspējības kritērijiem iegūti kokmateriāli. Tādēļ nav nepieciešams 
papildu marķējums, kas liktu tirgus dalībniekiem veikt nevajadzīgas darbības un radītu lieku 
birokrātiju. Ja dalībvalstis izvēlas izmantot šo instrumentu tirdzniecības nolūkos, tām var 
atļaut to darīt, tikai pamatojoties uz brīvprātības principiem. 

Grozījums Nr. 127
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kas atbild 
par šīs regulas piemērošanu. Šīm iestādēm 
nodrošina pietiekamu pilnvarojumu 
regulas īstenošanai, uzraugot tās
piemērošanu, sadarbībā ar muitas 
iestādēm izmeklējot iespējamos 
pārkāpumus un savlaicīgi par tiem ziņojot 
iestādei, kas veic kriminālvajāšanu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunota EP pirmā lasījuma teksta redakcija. Valstu kompetentajām 
iestādēm ir izšķiroša nozīme regulas rūpīgā un efektīvā īstenošanā. Tādēļ ir būtiski tām 
piešķirt ne tikai nepieciešamās pilnvaras, bet arī skaidru grafiku, lai tās spētu pienācīgi 
sagatavoties regulas īstenošanai.

Grozījums Nr. 128
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
6. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Šīm iestādēm nodrošina pietiekamu 
pilnvarojumu regulas īstenošanai, 
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uzraugot tās piemērošanu, sadarbībā ar 
muitas iestādēm izmeklējot iespējamos 
pārkāpumus un savlaicīgi par tiem ziņojot 
iestādei, kas veic kriminālvajāšanu.

Or. en

Pamatojums

Pirmā lasījuma grozījums Nr. 63.

Grozījums Nr. 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Padomes nostāja
7. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Pārraudzības organizācija veic šādas 
funkcijas:

1. Pārraudzības organizācija:

a) uztur un regulāri izvērtē likumības 
pārbaužu sistēmu saskaņā ar 5. pantu un 
dod tirgus dalībniekiem tiesības to 
izmantot;

a) uztur un regulāri izvērtē likumības 
pārbaužu sistēmu saskaņā ar 5. pantu un 
dod tirgus dalībniekiem tiesības to 
izmantot;

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

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

c) attiecīgi rīkojas, ja tirgus dalībnieks 
likumības pārbaudes sistēmu nelieto 
pareizi, kā arī informē kompetentās 
iestādes, ja tirgus dalībnieks pieļauj smagu 
vai atkārtotu pārkāpumu.

c) veic attiecīgas darbības, ja tirgus 
dalībnieks pareizi nelieto likumības 
pārbaudes sistēmu, un arī informē 
kompetentas iestādes, ja tirgus dalībnieks 
pieļauj pārkāpumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
7. pants – 1. punkts – b. apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Komisijas sākotnējā teksta redakcija un pirmā lasījuma grozījums Nr. 51.

Grozījums Nr. 131
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
7. pants – 1. punkts – c. apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

c) attiecīgi rīkojas, ja tirgus dalībnieks 
likumības pārbaudes sistēmu nelieto 
pareizi, kā arī informē kompetentās 
iestādes, ja tirgus dalībnieks pieļauj 
smagu vai atkārtotu pārkāpumu.

c) veic attiecīgus disciplināros pasākumus 
pret jebkuru sertificēto tirgus dalībnieku, 
kas neievēro uzraudzības organizācijas
likumības pārbaudes sistēmu; 
disciplinārajos pasākumos ietver 
ziņojuma sniegšanu atbilstošai 
kompetentai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Komisijas sākotnējā teksta redakcija un pirmā lasījuma grozījums Nr. 51.
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Grozījums Nr. 132
Paolo Bartolozzi

Padomes nostāja
7. pants – 2. punkts – c. apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
7. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Kompetentās iestādes regulāri pārbauda, 
vai pārraudzības organizācijas, kas 
darbojas kādu kompetento iestāžu 
jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā 
uzskaitītās funkcijas un atbilst 2. punktā 
uzskaitītajām prasībām.

4. Kompetentas iestādes regulāri vai pēc 
trešo personu pamatotiem 
pieprasījumiem, veic pārbaudes, tostarp 
revīzijas klātienē saskaņā ar gada plānu, 
lai pārliecinātos, ka pārraudzības 
organizācijas, kas darbojas kādu 
kompetentu iestāžu jurisdikcijā, joprojām 
veic 1. punktā uzskaitītās funkcijas un 
atbilst 2. punktā uzskaitītām prasībām. 
Katru gadu par šīm pārbaudēm informē 
Komisiju, kura pārskata šo pārbaužu 
rezultātus. Pārbaužu ziņojumi ir publiski 
pieejami.

Or. en

Pamatojums

Galvenokārt tiek atkārtoti ieviesta EP pirmā lasījuma teksts. Lai uzlabotu šā tiesību akta 
efektivitāti, ir būtiski nodrošināt, ka pārbaudes netiek veiktas tikai pie rakstāmgalda. Lai 
nodrošinātu pārredzamību un piekļuvi informācijai, pārbaužu ziņojumiem jābūt publiski 
pieejamiem. Kompetentajām iestādēm ir ļoti liela nozīme regulas īstenošanā. Tādēļ ir skaidri 
jāapraksta to darbības pamats; tas ir jādara arī, lai nodrošinātu, ka īstenošanas pasākumi 
visā ES ir salīdzināmi.



PE440.145v02-00 42/66 AM\814446LV.doc

LV

Grozījums Nr. 134
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
7. pants – 4. punkts

Padomes nostāja Grozījums

4. Kompetentās iestādes regulāri pārbauda, 
vai pārraudzības organizācijas, kas 
darbojas kādu kompetento iestāžu 
jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā 
uzskaitītās funkcijas un atbilst 2. punktā 
uzskaitītajām prasībām.

4. Kompetentās iestādes regulāri vai pēc 
pamatotiem trešo personu pieprasījumiem
pārbauda, vai pārraudzības organizācijas, 
kas darbojas kādu kompetento iestāžu 
jurisdikcijā, joprojām veic 1. punktā 
uzskaitītās funkcijas un atbilst 2. punktā 
uzskaitītajām prasībām. Pārbaužu 
ziņojumi ir publiski pieejami.

Or. en

Pamatojums

EP pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 54.

Grozījums Nr. 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Padomes nostāja
7. pants – 6. punkts

Padomes nostāja Grozījums

6. Kompetentās iestādes vai Komisija var 
atsaukt atzīšanu, ja kompetentā iestāde vai 
Komisija konstatē, ka pārraudzības 
organizācija vairs nepilda 1. punktā 
uzskaitītās funkcijas vai neatbilst 2. punktā 
uzskaitītajām prasībām. Kompetentā 
iestāde vai Komisija var atsaukt vienīgi 
tādu atzīšanu, ko tā pati ir izdevusi. Pirms 
Komisija atsauc atzīšanu, tā informē 
dalībvalstis. Dalībvalstis informē Komisiju 
par atzīšanas atsaukšanu.

6. Komisija pārtrauc vai atsauc atzīšanu, 
ja kompetentā iestāde vai Komisija 
konstatē, ka pārraudzības organizācija vairs 
nepilda 1. punktā uzskaitītās funkcijas vai 
neatbilst 2. punktā uzskaitītajām prasībām. 
Pirms Komisija pārtrauc vai atsauc
atzīšanu, tā informē dalībvalstis.

Or. en
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Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 55, kuram pievienotas divas izvēles iespējas —
pārtraukšana vai atsaukšana (atkarībā no pārkāpuma nopietnības un tā, vai pārkāpumi tiek 
izdarīti atkārtoti) —, kurām vajadzētu saskanēt ar uzraudzības iestāžu centralizētu atzīšanu.

Grozījums Nr. 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki 
ievēro 4. un 5. pantā izklāstītās prasības.

1. Kompetentās iestādes laiku pa laikam
ar samērīgiem pārtraukumiem atbilstoši 
kokmateriālu un koka izstrādājumu 
piegādes ķēdes sarežģītības pakāpei, t.i., 
īpašu uzmanību veltot tās sākumposmiem,
veic pārbaudes, lai pārliecinātos par to, vai 
tirgus dalībnieki ievēro 4. un 5. pantā 
izklāstītās prasības. 

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū, īpašu uzmanību pievēršot piegādes ķēdes sākumposmiem. 

Grozījums Nr. 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Padomes nostāja
9. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki 
ievēro 4. un 5. pantā izklāstītās prasības.

1. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 
riska analīzi, un ar atbilstīgiem 
starplaikiem veic pārbaudes, lai 
pārliecinātos par to, vai tirgus dalībnieki 
ievēro 4. un 5. pantā izklāstītās prasības. 

Or. fr
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Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū. 

Grozījums Nr. 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Padomes nostāja
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

1.a Pārbaudēs tostarp var ietvert:
a) likumības pārbaužu sistēmā ietilpstošo 
pasākumu un procedūru pārbaudi;
b) dokumentācijas un pierakstu 
izskatīšanu, kas apliecina likumības 
pārbaužu sistēmas pienācīgu darbību;
c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā 
pārbaudes uz vietas, ja tādas ir 
nepieciešamas.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū. 

Grozījums Nr. 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

1.a Pārbaudēs tostarp var ietvert:
a) likumības pārbaužu sistēmā ietilpstošo 
pasākumu un procedūru pārbaudi;
b) dokumentācijas un pierakstu 
izskatīšanu, kas apliecina likumības 
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pārbaužu sistēmas pienācīgu darbību;
c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā 
pārbaudes uz vietas, ja tādas ir 
nepieciešamas.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū, īpašu uzmanību pievēršot piegādes ķēdes sākumposmiem. 

Grozījums Nr. 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
9. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām, dokumentiem un uzskaites 
datiem.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū, īpašu uzmanību pievēršot piegādes ķēdes sākumposmiem.

Grozījums Nr. 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Padomes nostāja
9. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

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

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, īpaši attiecībā uz piekļuvi 
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telpām, dokumentiem un uzskaites 
datiem.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū. 

Grozījums Nr. 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
9. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
tās var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam 
tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas 
darbības. Ja attiecīgais tirgus dalībnieks 
neveic tādas darbības, viņam var piemērot 
sankcijas saskaņā ar 17. pantu.

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
piemēram, nepilnīgas vai neefektīvas 
likumības pārbaužu sistēmas 
izmantošanu, lai mazinātu risku, ka tirgū 
tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli 
vai koka izstrādājumi, tās var sniegt 
paziņojumu, ka attiecīgam tirgus 
dalībniekam ir jāveic korektīvas darbības. 
Ja attiecīgais tirgus dalībnieks neveic tādas 
darbības, viņam var piemērot sankcijas 
saskaņā ar 17. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū, īpašu uzmanību pievēršot piegādes ķēdes sākumposmiem. 
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Grozījums Nr. 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Padomes nostāja
9. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
tās var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam 
tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas 
darbības. Ja attiecīgais tirgus dalībnieks 
neveic tādas darbības, viņam var piemērot 
sankcijas saskaņā ar 17. pantu.

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
piemēram, nepilnīgas vai neefektīvas 
likumības pārbaužu sistēmas 
izmantošanu, lai mazinātu risku, ka tirgū 
tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli 
vai koka izstrādājumi, tās var sniegt 
paziņojumu, ka attiecīgam tirgus 
dalībniekam ir jāveic korektīvas darbības. 
Ja attiecīgais tirgus dalībnieks neveic tādas 
darbības, viņam var piemērot sankcijas 
saskaņā ar 17. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Sistēmas efektivitātes pamatā jābūt atbilstošai un stingrai uzraudzībai, ko katra dalībvalsts 
veic, tikko produkti tiek laisti tirgū. 

Grozījums Nr. 144
Elena Oana Antonescu

Padomes nostāja
9. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
tās var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam 
tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas 
darbības. Ja attiecīgais tirgus dalībnieks 
neveic tādas darbības, viņam var piemērot 
sankcijas saskaņā ar 17. pantu.

3. Ja kompetentās iestādes 1. punktā 
minēto pārbaužu laikā konstatē trūkumus, 
tās var sniegt paziņojumu, ka attiecīgam 
tirgus dalībniekam ir jāveic korektīvas 
darbības. Ja attiecīgais tirgus dalībnieks 
neveic tādas darbības, viņam var piemērot 
sankcijas saskaņā ar 17. pantu. Ja 
kompetentās iestādes ir atklājušas, ka 
tirgus dalībnieks nav ieviesis likumības 
pārbaužu sistēmu, tiek uzskatīts, ka 
atbildīgā uzraudzības iestāde nav 
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izpildījusi šīs regulas 7. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā noteiktās 
funkcijas, un tā rezultātā saskaņā ar 
7. panta 6. punktu var atsaukt tās 
atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ja kompetentā iestāde atklāj, ka tirgus dalībnieks nav uzturējis likumības pārbaužu sistēmu, ir 
jāuzskata, ka savus 7. panta a), b) un c) apakšpunktos paredzētos pienākumus nav izpildījusi 
arī atbildīgā uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr. 145
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.a Kontroles pasākumos tostarp var 
ietvert:
a) likumības pārbaužu sistēmas, tai skaitā 
riska novērtēšanas un riska mazināšanas 
procedūru pārbaudi;
b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, 
kuri apliecina sistēmas un procedūru 
pareizu darbību;
c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā 
revīzijas klātienē.
Komisija uzrauga to, kā dalībvalstis pilda 
šos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, ka dalībvalstis sadarbojas un, ciktāl tas iespējams, saskaņo savas kontroles 
un uzraudzības darbības.  Komisijai būtu jāpalīdz nodrošināt, ka šāda sadarbība notiek. 
Visbeidzot, šīs regulas īstenošanai jābūt elastīgai attiecībā uz piemērojamiem mehānismiem 
un atvērtai jaunu tehnoloģiju izmantošanai, kas nodrošinātu kontroles pasākumu pareizību 
nākotnē.
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Grozījums Nr. 146
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.b Komisija var paredzēt noteikumus 
attiecībā uz 3.a punktā minēto kontroles 
pasākumu biežumu un veidu, lai 
nodrošinātu tirgus dalībnieku efektīvu 
pārraudzību.
Šajā punktā minētajiem deleģētajiem 
aktiem piemēro 13., 14. un 15. pantā 
noteiktās procedūras.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, ka dalībvalstis sadarbojas un, ciktāl tas iespējams, saskaņo savas kontroles 
un uzraudzības darbības.  Komisijai būtu jāpalīdz nodrošināt, ka šāda sadarbība notiek. 
Visbeidzot, šīs regulas īstenošanai jābūt elastīgai attiecībā uz piemērojamiem mehānismiem 
un atvērtai jaunu tehnoloģiju izmantošanai, kas nodrošinātu kontroles pasākumu pareizību 
nākotnē.

Grozījums Nr. 147
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
9. pants – 3.c punkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

3.c Inspektori var izmantot atbilstošas 
tehnoloģijas, kad tās kļūst pieejamas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, ka dalībvalstis sadarbojas un, ciktāl tas iespējams, saskaņo savas kontroles 
un uzraudzības darbības.  Komisijai būtu jāpalīdz nodrošināt, ka šāda sadarbība notiek. 



PE440.145v02-00 50/66 AM\814446LV.doc

LV

Visbeidzot, šīs regulas īstenošanai jābūt elastīgai attiecībā uz piemērojamiem mehānismiem 
un atvērtai jaunu tehnoloģiju izmantošanai, kas nodrošinātu kontroles pasākumu pareizību 
nākotnē.

Grozījums Nr. 148
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, 
kompetentās iestādes sadarbojas savā 
starpā, ar trešo valstu administratīvajām 
iestādēm un ar Komisiju.

1. Lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, 
kompetentās iestādes sadarbojas savā 
starpā, ar citām valsts pārvaldes iestādēm,
ar trešo valstu administratīvajām iestādēm 
un ar Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nelikumīgas mežizstrādes problēma ir daudzšķautņaina, ir nepieciešama dažādu valsts 
iestāžu sadarbība. Šis aspekts ir skaidri jānorāda regulā.

Grozījums Nr. 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
11.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

11.a pants
Padomdevēja grupa

1. Izveido padomdevēju grupu, kurā 
iekļauj ieinteresēto personu pārstāvjus, 
tostarp kokapstrādes un koka pārstrādes 
rūpniecības pārstāvjus, mežu īpašniekus, 
kokmateriālu tirdzniecības pārstāvjus, 
nevalstiskās organizācijas (NVO) un 
patērētāju grupas, un kuru vada 
Komisijas pārstāvis.
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2. Padomdevējas grupas sanāksmēs var 
piedalīties dalībvalstu un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji.
3. Pirms Komisija pieņem lēmumus 
saskaņā ar šo regulu, tā apspriežas ar 
padomdevēju grupu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt oficiālu pamatu konsultācijām, kas līdz šim notikušas 
divpusēji un neformāli.

Grozījums Nr. 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Padomes nostāja
11.a pants (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

11.a pants
Tehniskā palīdzība, norādījumi un 

informācijas apmaiņa
1. Kompetentās iestādes, ņemot vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu stāvokli, ar 
Komisijas atbalstu sniedz tirgus 
dalībniekiem tehnisko un cita veida 
palīdzību un norādījumus, lai veicinātu 
šīs regulas prasību izpildi, jo īpaši 
attiecībā uz 5. pantā minēto likumības 
pārbaužu sistēmas īstenošanu.
2. Kompetentās iestādes ar Komisijas 
palīdzību veicina informācijas apmaiņu 
par paraugpraksi attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu un pēc pieprasījuma dara šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem.
3. Kompetentās iestādes un Komisija 
izmanto un izplata informāciju par 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, lai palīdzētu tirgus 
dalībniekiem veikt sistemātisko risku 
novērtēšanu, kā noteikts 5. panta 
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1. punkta b) apakšpunktā.
4. Izplatot šādu informāciju, dalībvalstis 
saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības 
tiesību aktiem nodrošina komerciālo 
interešu ievērošanu un garantē 
konfidencialitāti jebkādiem datiem, kas ir 
to rīcībā vai kas tām ir kļuvuši zināmi.
5. Palīdzību sniedz tā, lai izvairītos no 
kompromisiem kompetento iestāžu 
pienākumu pildīšanā un saglabātu to 
neatkarību šīs regulas izpildē.

Or. en

Pamatojums

Ar šo pieeju, ņemot vērā mazo un vidējo tirgus dalībnieku stāvokli, tiek izveidots pamats 
administratīvā sloga samazināšanai, sniedzot tehnisko palīdzību un nodrošinot, ka tiek 
izplatīta informācija, tai skaitā, informācija par paraugpraksi.

Grozījums Nr. 151
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
12. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

Lai ņemtu vērā šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 
18. panta 3. punktā minētajiem 
ziņojumiem, un izmaiņas attiecībā uz 
tehniskiem parametriem, kokmateriālu un 
koka izstrādājumu tiešiem lietotājiem un 
ražošanas procesiem, Komisija var pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, izdarot grozījumus pielikumā 
ietvertajā kokmateriālu un koka 
izstrādājumu sarakstā un to papildinot. 
Šādi akti nerada nesamērīgu slogu tirgus 
dalībniekiem. Pieņemot šādus deleģētos 
aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar 
attiecīgajiem šīs regulas noteikumiem.

Lai ņemtu vērā šīs regulas īstenošanā gūto 
pieredzi, jo īpaši to, kas apzināta ar 
18. panta 3. punktā minētajiem ziņojumiem 
un 11.a pantā1 minēto informācijas 
apmaiņu, un izmaiņas attiecībā uz 
tehniskiem parametriem, kokmateriālu un 
koka izstrādājumu tiešiem lietotājiem un 
ražošanas procesiem, Komisija var pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, izdarot grozījumus pielikumā 
ietvertajā kokmateriālu un koka 
izstrādājumu sarakstā un to papildinot.. 
Pieņemot šādus deleģētos aktus, Komisija 
rīkojas saskaņā ar attiecīgajiem šīs regulas 
noteikumiem.

_________________
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1 11.a pants (jauns)
1. Kompetentās iestādes, ņemot vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu stāvokli, ar 
Komisijas atbalstu sniedz tirgus 
dalībniekiem tehnisko palīdzību un 
norādījumus, lai veicinātu šīs regulas 
prasību izpildi, jo īpaši attiecībā uz 
5. pantā minēto likumības pārbaužu 
sistēmas īstenošanu.
2. Kompetentās iestādes ar Komisijas 
palīdzību veicina informācijas apmaiņu 
par paraugpraksi attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu un pēc pieprasījuma dara šo 
informāciju pieejamu tirgus dalībniekiem, 
jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.
3. Kompetentās iestādes un Komisija 
izmanto un izplata informāciju par 
nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto 
tirdzniecību, lai palīdzētu tirgus 
dalībniekiem sistemātiski veikt 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktā noteiktos riska 
novērtējumus.
4. Izplatot šādu informāciju, dalībvalstis 
saskaņā ar valsts un Kopienas tiesību 
aktiem nodrošina komerciālo interešu 
ievērošanu un garantē konfidencialitāti 
jebkādiem datiem, kas ir to rīcībā vai kas 
tām ir kļuvuši zināmi.
5. Palīdzību sniedz tā, lai izvairītos no 
kompromisiem kompetento iestāžu 
pienākumu pildīšanā un saglabātu to 
neatkarību regulas izpildē.

Or. en

Pamatojums

EP pirmā lasījuma grozījums Nr. 68, ņemot vērā jauno 11.a pantu. 
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Grozījums Nr. 152
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
13. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktā, 7. panta 
7. punktā un 12. pantā minētās pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas. Komisija sniedz ziņojumu 
par deleģētajām pilnvarām, vēlākais, trīs 
mēnešus pirms ir beidzies trīs gadu 
laikposms pēc šīs regulas piemērošanas 
dienas. Pilnvaru deleģēšanu automātiski 
pagarina uz tikpat ilgiem laikposmiem, ja 
vien Eiropas Parlaments vai Padome to 
neatsauc saskaņā ar 14. pantu. 

1. Šīs regulas 2. panta g) apakšpunktā,
5. panta 3. punktā, 7. panta 7. punktā un 
12. pantā minētās pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
septiņiem gadiem no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.  Komisija sniedz ziņojumu 
par deleģētajām pilnvarām, vēlākais, trīs 
mēnešus pirms ir beidzies trīs gadu 
laikposms pēc šīs regulas piemērošanas 
dienas. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, izņemot, ja Eiropas 
Parlaments vai Padome to atsauc saskaņā 
ar 14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pilnvaru deleģēšanu ir arī jānorāda piemērojamie tiesību akti.

Grozījums Nr. 153
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
14. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 5. panta 3. punktā, 7. panta 
7. punktā un 12. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 2. panta g) apakšpunktā, 5. panta 
3. punktā, 7. panta 7. punktā un 12. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar pilnvaru deleģēšanu ir arī jānorāda piemērojamie tiesību akti.
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Grozījums Nr. 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
17. pants

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām 
un atturošām. Dalībvalstis minētos
noteikumus dara zināmus Komisijai, un 
nekavējoties paziņo tai visus turpmākus 
grozījumus, kas tās ietekmē.

a) Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 

b) Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, 
samērīgām un atturošām, un tajās tostarp 
var ietvert:
i) sodus, kas proporcionāli atbilst vides 
kaitējumam, attiecīgo kokmateriālu vai 
koka produktu vērtībai un pārkāpuma 
radītajiem nodokļu zaudējumiem un 
ekonomiskajam kaitējumam; soda 
apmēru aprēķina tā, lai nodrošinātu, ka, 
neskarot pārkāpumu izdarītāju leģitīmās 
tiesības strādāt šajā profesijā, viņi zaudē 
ekonomiskās priekšrocības, ko ieguvuši, 
izdarot nopietnus pārkāpumus; sodu 
apmēri par atkārtoti izdarītiem 
nopietniem pārkāpumiem tiks pakāpeniski 
palielināti;
ii) attiecīgo kokmateriālu un koka 
izstrādājumu arestu;
iii) tirdzniecības atļaujas tūlītēju 
apturēšanu. 
c) Dalībvalstis minētos noteikumus dara 
zināmus Komisijai, un nekavējoties paziņo 
tai visus turpmākus grozījumus, kas tās 
ietekmē. 

Or. fr
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Pamatojums

Nekur Eiropā nedrīkst būt vāju vietu. Regulā ir jāietver noteikumi par stingru, atturošu un 
konsekventu sankciju režīmu ES līdzīgi tiem, kas iekļauti Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1005/2008 par nelegālu zveju, kuru pieņēma vienbalsīgi.   

Grozījums Nr. 155
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
17. pants

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām 
un atturošām. Dalībvalstis minētos 
noteikumus dara zināmus Komisijai, un 
nekavējoties paziņo tai visus turpmākus 
grozījumus, kas tās ietekmē.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to tūlītēju
īstenošanu. Sankcijām ir jābūt iedarbīgām, 
samērīgām un atturošām. Valsts tiesību 
aktos un valsts kompetenču īstenošanā 
par atbilstošiem instrumentiem var 
uzskatīt sodus, kokmateriālu konfiskāciju 
un tirdzniecības licenču atsaukšanu. 
Kompetento iestāžu veiktiem pagaidu 
pasākumiem jābūt tādiem, lai ar tiem tiktu 
novērsta attiecīgā pārkāpuma 
turpināšana. Dalībvalstis minētos 
noteikumus dara zināmus Komisijai, un 
nekavējoties paziņo tai visus turpmākus 
grozījumus, kas tās ietekmē.

Or. de

Pamatojums

Lai efektīvi praksē īstenotu regulas mērķus, ir būtiski paredzēt, ka noteikumus, ar kuriem 
reglamentē sankcijas, īsteno nekavējoties. Nosakot sankcijas, to efektivitātes nodrošināšana ir 
uzdevums, kas jāveic dalībvalstīm, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem un valsts 
kompetencēm (subsidiaritāti).



AM\814446LV.doc 57/66 PE440.145v02-00

LV

Grozījums Nr. 156
Judith A. Merkies

Padomes nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par 
šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā 
gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību 
un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
administratīvām sekām, ko tā rada maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, un attiecībā uz 
aptvertajiem izstrādājumiem. Vajadzības 
gadījumā ziņojumiem pievieno attiecīgus 
tiesību aktu priekšlikumus.

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par 
šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā 
gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību 
un efektivitāti attiecībā uz to, kā tiek 
novērsts, ka iekšējā tirgū tiek laisti vai 
darīti pieejami nelikumīgi iegūti 
kokmateriāli un koka izstrādājumi. Tā 
īpaši izvērtē:

– administratīvās sekas, ko tā rada maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, un aptvertos 
izstrādājumus, un
– to, kā tā palīdz pārtraukt visā pasaulē 
mežu izciršanu un mežu degradāciju, ar 
to saistīto oglekļa emisiju noplūdi un 
bioloģiskās daudzveidības zudumu, 
vienlaikus sekmējot ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu cilvēces 
attīstību un pamatiedzīvotāju un vietējo 
iedzīvotāju tiesību ievērošanu un izpildot 
ES starptautiskos pienākumus un 
saistības.
Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno 
attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

_____________

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

_______________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 36+12 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

During the review process the Commission should equally assess the negative and positive 
effects of the Regulation and address economic, social and environmental aspects in a 
balanced manner. The report of the Commission should not be limited to an assessment of the 
economic impacts and administrative consequences on SMEs and to whether certain 
categories of products should be removed from the scope of the Regulation. The analysis 
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should be extended to evaluate the potential benefits of the Regulation from an economic, 
social and environmental point of view (i.e. its contribution to the objectives of stopping 
deforestation and forest degradation and related carbon emissions and biodiversity loss 
globally, promoting sustainable economic growth, sustainable human development and 
respect for indigenous and local forest communities).

Grozījums Nr. 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Padomes nostāja
18. pants – 3. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par 
šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā 
gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību 
un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
administratīvām sekām, ko tā rada 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, un 
attiecībā uz aptvertajiem izstrādājumiem. 
Vajadzības gadījumā ziņojumiem pievieno 
attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus.

3. Līdz …* un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija, pamatojoties uz ziņojumiem par 
šīs regulas piemērošanu un ņemot vērā 
gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību 
un efektivitāti attiecībā uz to, kā tiek 
novērsts, ka iekšējā tirgū tiek laisti 
nelikumīgi iegūti kokmateriāli un koka 
izstrādājumi. Tā īpaši izskata, kādas
administratīvās sekas regula rada maziem 
un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem 
izstrādājumiem. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem pievieno attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus.

_______________

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

_______________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 36+12 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Referenta piedāvātais termins „darīt pieejamus iekšējā tirgū (grozījums Nr. 68) ir pārāk plašs 
un rada juridisko nenoteiktību. Termins „laist tirgū” ir definēts un tiek izmantots Eiropas 
Savienības tiesību aktos, bet termins „darīt pieejamus” nav definēts un netiek izmantots. 
Termins „darīt pieejamus” var attiekties uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, sākot 
no maza lauksaimniecības uzņēmuma un beidzot ar vietējo mēbeļu tirdzniecības uzņēmumu.
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Grozījums Nr. 158
Kartika Tamara Liotard

Padomes nostāja
19. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

To piemēro no …*. Tomēr 5. panta 
2. punktu, 6. panta 1. punktu un 7. panta 
7. un 8. punktu piemēro no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

To piemēro no …*. Tomēr 3. panta 
1. punktu, 6. panta 1. punktu un 7. panta 
7. un 8. punktu piemēro no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

____________

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

______________

*OV: Lūgums ievietot datumu — 12 mēneši pēc šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

According the Commission, it will take approximately 18 months to adopt delegated acts for 
implementation of the due-diligence system. It is not unreasonable to require those delegated 
acts to be adopted sooner, within a period of 12 months, to provide guidance to the operators 
and to entities candidate to become monitoring organisations. This is particularly reasonable 
given the additional time the regulation is under legislative consideration. Knowing that the 
accreditation of monitoring organisations will take another six months after the publication of 
the implementing measures, the application of the regulation will only be fully effective 18 
months after its entry into force. The overriding prohibition (article 3(1)), however, should 
have more immediate application since it is not dependent on delegated acts.

Grozījums Nr. 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 2.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4404 Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; pāļi, 
mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski 
nezāģēti; rupji apstrādāti, bet neliekti un 
citādi neapdarināti koka spieķi pastaigu 
spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu 
un tamlīdzīgu izstrādājumu 
izgatavošanai; koka skaidas un tamlīdzīgi 
materiāli;
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Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.

Grozījums Nr. 160
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 2.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4404 Stīpu klūgas; šķeltas kārtis; pāļi, 
mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski 
nezāģēti; rupji apstrādāti, bet neliekti un 
citādi neapdarināti koka spieķi pastaigu 
spieķu, lietussargu, instrumentu rokturu 
un tamlīdzīgu izstrādājumu 
izgatavošanai; koka skaidas un tamlīdzīgi 
materiāli;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 2.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4405 00 00 Koku vilna; koksnes milti;

Or. fr
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Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.

Grozījums Nr. 162
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 2.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4405 00 00 Koku vilna; koksnes milti;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 13.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4417 00 00 Koka darbarīki, to korpusi 
un rokturi, slotu un suku koka daļas un 
rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji;

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.
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Grozījums Nr. 164
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 13.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4417 00 00 Koka darbarīki, to korpusi 
un rokturi, slotu un suku koka daļas un 
rokturi; koka kurpju liestes un izstiepēji;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 14.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4419 00 Galda un virtuves piederumi no 
koka;

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.
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Grozījums Nr. 166
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 14.a ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4419 00 Galda un virtuves piederumi 
no koka;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 14.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4420 Koka intarsijas un inkrustācijas; 
lādītes un kārbiņas 
juvelierizstrādājumiem vai galda 
piederumiem un tamlīdzīgiem 
priekšmetiem; koka statuetes un citi 
dekoratīvi izstrādājumi; koka mēbeļu 
izstrādājumi, kas nav minēti 94. nodaļā;

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.
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Grozījums Nr. 168
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 14.b ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4420 Koka intarsijas un inkrustācijas; 
lādītes un kārbiņas 
juvelierizstrādājumiem vai galda 
piederumiem un tamlīdzīgiem 
priekšmetiem; koka statuetes un citi 
dekoratīvi izstrādājumi; koka mēbeļu 
izstrādājumi, kas nav minēti 94. nodaļā;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 14.c ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4421 Citi koka izstrādājumi (drēbju 
pakaramie u. c.);

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.
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Grozījums Nr. 170
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 14.c ievilkums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

– 4421 Citi koka izstrādājumi (drēbju 
pakaramie un citi);

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.

Grozījums Nr. 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 15. ievilkums

Padomes nostāja Grozījums

– kombinētās nomenklatūras 47. un
48. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko 
neražo un nepārstrādā no bambusa 
(atkritumiem un atlikumiem); 

– kombinētās nomenklatūras 47., 48. un 
49. nodaļā minētā pulpa un papīrs, ko 
neražo un nepārstrādā no bambusa 
(atkritumiem un atlikumiem); 

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.
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Grozījums Nr. 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Padomes nostāja
pielikums – 16. ievilkums

Padomes nostāja Grozījums

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

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 un 
9403 90 30 Koka mēbeles; 

Or. fr

Pamatojums

Regula, cik vien iespējams, jāpiemēro visiem koka izstrādājumiem. Jebkādas nepilnības var 
radīt iespēju izvairīties no regulā paredzētajiem pienākumiem un izraisīt nevienlīdzību 
nozarē.

Grozījums Nr. 173
Kriton Arsenis

Padomes nostāja
pielikums – 16. ievilkums

Padomes nostāja Grozījums

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

– 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 un 
9403 90 30 Koka mēbeles;

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka tiek radīta iespēja apiet regulas noteikumus, un negodīgas 
konkurences, regula būtu jāpiemēro pēc iespējas lielākam koka izstrādājumu kategoriju 
skaitam. Kodifikācija veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā 
iekļautajai kombinētajai nomenklatūrai.


