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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
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***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību 
(11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE)) 

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11104/2011),

– ņemot vērā brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas 
Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu 
tirdzniecību uz Eiropas Savienību (11101/2011),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. un 4. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C7-0241/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas 
atzinumu (A7-0000/2012),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par panākumiem spēkā esošo brīvprātīgo 
partnerattiecību nolīgumu (BPN) īstenošanā un jaunu BPN apspriešanā un īstenošanā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Libērijas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

2005. gada decembrī Padome pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par virkni brīvprātīgu 
partnerattiecību nolīgumu (BPN) ar koksnes ražotājvalstīm un eksportētājvalstīm, lai 
veicinātu likumīgi iegūtas koksnes tirdzniecību ES tirgū un uzlabotu mežu pārvaldību 
partnervalstīs. Šie divpusējie nolīgumi ir stūrakmens ES Rīcības plānam meža tiesību aktu 
ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT)1, lai apturētu nelikumīgu mežizstrādi.

BPN nosaka, ka partnervalstis apņemas nodarboties tikai ar pārbaudītu un likumīgi iegūtu 
koksnes izstrādājumu tirdzniecību ES. Lai pārbaudītu eksportētās koksnes likumību, 
nolīgumos ir noteikts regulējums, iestādes un licencēšanas sistēmas satvars un izklāstītas 
piegādes ķēdes kontroles, sistēma tiesību aktu atbilstības uzraudzībai un prasības neatkarīgas 
revīzijas veikšanai. Lai pārbaudītu uz ES eksportējamās koksnes likumību, partnervalstis 
izstrādā savas sistēmas saskaņā ar BPN un ar ES atbalstu.

Komisija sāka sarunas ar Libēriju 2009. gada martā. Nolīgums ar Libēriju, kuru parakstīja 
2011. gada 27. jūlijā, ir sestais šāds nolīgums, par ko tika risinātas sarunas pēc nolīgumiem ar 
Ganu, Kongo, Kamerūnu, Centrālāfrikas Republiku un Indonēziju. Sarunas par nolīgumiem 
notiek ar dažām Āfrikas un Āzijas valstīm, un vairākas citas valstis ir izteikušas interesi 
pievienoties BPN procesam.

Tāpat kā iepriekšējo FLEGT partnerattiecību nolīgumu gadījumā, arī šā nolīguma noslēgšanai 
ir jāsaņem Parlamenta piekrišana. 

Libērija un FLEGT BPN

ES un Libērijas BPN ir diezgan īpašs konteksts. Gandrīz 45 % Libērijas zemes klāj meži, un 
valstī atrodas vairāk nekā puse no Rietumāfrikas atlikušajiem lietus mežiem2. Ieilgušā pilsoņu 
kara laikā (1997–2003) mežsaimniecības nozare tika aktīvi iesaistīta — koksnes ieņēmumi 
tika izmantoti, lai veicinātu konfliktu —, kā rezultātā ANO Drošības Padome noteica 
sankcijas Libērijas koksnes importam. Tās tika atceltas 2006. gadā pēc Libērijas centieniem 
reformēt mežsaimniecības nozari, pārrakstot tiesisko regulējumu un uzlabojot pārredzamību3. 

Pēc mežsaimniecības nozares slēgšanas kara izskaņā prezidentes Ellen Johnson Sirleaf
valdības ir centušās pārveidot šo nozari par ilgtspējīgu un atbildīgu nozari. Iesaistīšanās 
FLEGT BPN procesā apstiprina pašreizējos centienus. Saņemot „asins koksnes” laikmeta 
atstāto mantojumu, BPN un tā licencēšanas sistēma sniegs Libērijas koksnes nozarei 
likumīgas garantijas un palīdzēs no jauna pārliecināt starptautiskos tirgus. Libērija jau ir 
ieviesusi valsts koksnes izsekojamības sistēmu4, uz kuru pamatojoties tiks veidots BPN. 

                                               
1 COM(2003) 251
2 http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/liberia_vpa-briefingnote_eng.pdf
3 Tostarp 2008. gadā panākot atbilstību Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvai (EITI) kā pirmajai Āfrikas 
valstij un pirmajai, kas iekļāva koksnes ieņēmumus saskaņā ar to.
4 LiberFor, Eiropas uzņēmumu konsorcijs un Libērijas Meža attīstības iestāde
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Libērijā BPN procesā bija vērojama augsta daudzu ieinteresēto personu iesaistīšanās un tieša 
pilsoniskās sabiedrības un nozares līdzdalība, kā arī — pirmo reizi — mežos dzīvojošo 
kopienu līdzdalība, kuru problēmas un tiesības BPN lielā mērā risina. Kamēr privātā sektora 
līdzdalību vājināja organizācijas trūkums, pilsoniskā sabiedrība aktīvi iesaistījās BPN sarunās 
un sistēmas izveidē. 

BPN procesā īpaša uzmanība tika piešķirta jaunajai likumības nodrošināšanas sistēmai, 
neatkarīgām revīzijām, pilsoniskās sabiedrības nozīmei nolīguma uzraudzīšanā, kā arī 
pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai.

Libērija ir apņēmusies izveidot sistēmu, lai nodrošinātu pārliecību, ka visi koksnes 
izstrādājumi, kas tiek eksportēti no Libērijas, tiek ražoti likumīgi. Turklāt Libērijas noteiktā 
likumīgi iegūtās koksnes definīcija ir plašāka par minimālo BPN režīma izstrādājumu 
sarakstu, no zāģskaidām un bluķiem līdz koka mēbelēm, un ietver tādus aspektus kā koksnes 
ieguves tiesību piešķiršana, darba ņēmēju tiesības un vides saistības.

Turklāt, lai risinātu iespējamo risku saistībā ar preču noplūdi uz citiem starptautiskiem 
tirgiem — izņemot ES —, kā arī saistībā ar koksni, ko ieved no trešām valstīm, Libērija ir 
nolēmusi paplašināt likumības prasības attiecībā uz koksnes izstrādājumiem, kurus pārdod 
vietējā tirgū. Tas atspoguļo BPN procesa pozitīvo politisko un regulatīvo ietekmi. 

Libērijas likumības nodrošināšanas sistēmas izstrādi plānots sākt 2012. gada janvārī. Libērija 
paredz, ka BPN sistēma, tostarp FLEGT licenču izsniegšana eksportam, pilnīgi sāks darboties 
līdz 2014. gadam. Lai izveidotu likumības nodrošināšanas sistēmu, Libērijai būs jāvelta lielas 
pūles, jo tai trūkst vajadzīgo spēju, kā arī būs nepieciešama starptautiska palīdzība.

Attiecībā uz īstenošanu puses izveidos Apvienoto īstenošanas komiteju, kas pārraudzīs 
nolīgumu. Papildu valsts ieinteresēto pušu komiteja, ko veidos valdības, nozares, kopienu un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, uzraudzīs BPN īstenošanu. Ar BPN arī ievieš neatkarīgu 
trešo pušu revīziju, lai nodrošinātu, ka tikai likumīga un pārbaudīta koksne tiek pārdota 
vietējā tirgū vai eksportēta.

ES kokmateriālu regula

Papildus BPN noslēgšanai 2003. gada FLEGT Rīcības plāns paredzēja arī sagatavot jaunu ES 
kokmateriālu regulu1. Kokmateriālu regula, kurai jāstājas spēkā 2013. gada martā, ir 
izstrādāta, lai veicinātu koksnes izstrādājumu likumīgu tirdzniecību un nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

Ar to tiks aizliegta nelikumīgi iegūtas koksnes un no šādas koksnes ražotu izstrādājumu 
pārdošana ES saskaņā ar izcelsmes valsts noteikumiem. Regula nosaka uzraudzības 
pienākumus operatoriem, kuri laiž kokmateriālus vai saistītus izstrādājumus ES tirgū. Regula 
aptvers koksnes piegādes ķēdi no mežizstrādes vietām līdz Eiropas patērētājiem, un tādēļ tās 
mērķis būs garantēt likumīgi iegūtu izstrādājumu piekļuvi ES tirgiem — vienlaikus apturot 
atmežošanu trešās valstīs. 

                                               
1 Regula (ES) Nr. 995/2010
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Regulas pieņemšana ir atbilde uz patērētāju pieaugošo informētību par nelikumīgu 
mežizstrādi un vēlmi iegādāties likumīgi pārbaudītus un apstiprinātus koksnes izstrādājumus. 
Turklāt šķiet, ka tas ir palielinājis interesi par BPN procesu, tādējādi paplašinot iespējas 
uzlabot mežu pārvaldību šajās tropu mežu valstīs, kuras ir izrādījušas interesi. Tā kā FLEGT
licencēta koksne no BPN valstīm ir automātiski uzskatāma par saderīgu ar jauno regulu, 
nolīgums var sniegt Libērijas koksnei konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar 
nepārbaudītu koksni. 

Lai gan procesam vajadzētu palīdzēt ES atkal kļūt par lielāko tirgu Libērijas koksnei —
tostarp ES veicinot labvēlīgu piekļuvi savam tirgum —, ticami eksporta statistikas dati nav 
pieejami.

Secinājumi

Līdzīgi kā iepriekšējie brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi arī nolīgums ar Libēriju varētu 
palīdzēt uzlabot pārvaldību un tiesību aktu ieviešanu šīs valsts meža nozarē. Līdz ar 
partnerattiecību instrumenta izveidošanu, lai ļautu Libērijai apturēt nelikumīgu atmežošanu un 
mežu iznīcināšanu, kas veicina klimata pārmaiņas, BPN vajadzētu uzlabot arī tirgus iespējas 
Libērijas koksnes izstrādājumiem Eiropas un citos starptautiskos tirgos. Tāpēc var gaidīt, ka 
tas arī pozitīvi ietekmēs Libērijas vispārējo attīstību un izaugsmi.

Uzskata, ka ES un Libērijas BPN ir izstrādāts pārredzamā veidā ar līdz šim visspēcīgāko 
līdzdalību, iesaistot visas galvenās meža nozarē ieinteresētās personas. Dažādas ieinteresētās 
personas joprojām ir iesaistītas BNP īstenošanā un uzraudzībā un tādējādi veicina 
pārredzamību, pārskatatbildību un labu pārvaldību nozarē.

Tomēr problēmas rada efektīva īstenošana un uzraudzība. Libērijā nolīgums ir īstenošanas 
stadijā, tomēr tā norit lēni. Libērijai kritiskais punkts ir spēju pilnveidošana, kam 
nepieciešama ES un tās dalībvalstu palīdzība.

Attiecībā uz licencēšanu noteiktais mērķa datums — 2014. gads — varētu izrādīties pārāk 
ambiciozs licenču izsniegšanai. Lai ES varētu sākt pieņemt FLEGT licences, ir jāveic rūpīgs 
Libērijas licencēšanas sistēmas, kā arī pašlaik notiekošo regulatīvo reformu īstenošanas 
novērtējums atbilstīgi BPN noteiktajiem kritērijiem. 

Turklāt pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir paudušas bažas par to, ka pēdējā laikā 
Libērijas valdība ir izsniegusi lielu skaitu privātā lietojuma atļauju koksnes ieguvei, un 
apgalvojušas, ka tas ir pretrunā BPN garam. Šie notikumi būs jāuzrauga.

Referente iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu nolīguma noslēgšanai, tomēr viņa uzsver, ka 
gan Libērijai, gan Eiropas Komisijai būs jāvelta pietiekama uzmanība efektīvai un laikus 
īstenotai BPN ieviešanai, tostarp spēju pilnveidošanai un vietējo kopienu līdzdalībai Libērijā.

Tādēļ referente atkārto Parlamenta aicinājumu1 regulāri ziņot par panākumiem spēkā esošo 
BPN īstenošanā un jauno BPN apspriešanā un īstenošanā. Turklāt viņa aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt nodrošināt pienācīgus finanšu resursus, lai varētu efektīvi īstenot BPN, 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0008
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kuru skaits palielinās.

Turklāt referente norāda, ka pasākumi BPN īstenošanai ir jāpieņem saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1. Saistībā ar BPN 
pielikumu grozīšanu referente uzsver, ka nākotnē, iespējams, būs jāveic pilnvaru deleģēšana, 
lai pilnīgi ņemtu vērā Parlamenta prerogatīvas atbilstīgi deleģēto aktu režīmam (LESD 
290. pants).

                                               
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


