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Temats: Lūgumraksts Nr. 0959/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jens Genzer, 
par tādu tiesību aktu ieviešanu, kas aizliedz importēt tropu cietkoksni no 
neilgtspējīgiem reģioniem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Tropu cietkoksnes resursi samazinās. Lai to novērstu, lūgumraksta iesniedzējs ierosina ES 
sagatavot tiesību aktus, kas a) aizliegtu importēt tropu cietkoksni no primārajiem mežiem, 
b) ieviestu sertifikācijas sistēmu tropu cietkoksnei no ilgtspējīgi stādītiem mežiem un 
c) atturētu no tropu cietkoksnes izmantošanas Eiropas varas iestāžu noslēgtajos infrastruktūras 
projektos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Eiropas Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja bažām par tropu mežu iznīcināšanu un 
atmežošanas ietekmi uz vidi. Šā iemesla dēļ 2008. gadā tā pieņēma paziņojumu
„Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi un cīņai ar klimata 
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu”1 un izklāstīja savas pārdomas par šo 
jautājumu. 

Atmežošanas iemesli ir sarežģīti. Mežu izciršana komerciālai izmantošanai noteikti ir viens 
no tiem, taču svarīgākie tiešie cēloņi ir zemes izmantošanas izmaiņas. Tādējādi zemes 

                                               
1 COM(2008)645
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pārveidošana minerālu ieguvei, lauksaimniecībai un infrastruktūras (piemēram, ceļu)
būvniecībai ir faktori, kuriem var būt nozīmīga loma. Jebkurā konkrētajā reģionā vai valstī 
viena vai otra cēloniskā faktora nozīme var atšķirties.

Komisija uzskata, ka tropu koksnes importa aizliegums ES no primārajiem mežiem nebūtu 
efektīvs veids, kā saglabāt šos mežus. Šis pamatojums ir sīkāk paskaidrots turpmāk.

Pirmkārt, terminu „primārie meži” ir grūti precīzi definēt un to izmanto dažādos kontekstos,
attiecinot uz dažādu veidu mežiem. Visbiežāk ar to saprot cilvēku neskartu mežu, bet to ir 
grūti pierādīt. Būtībā pat Amazones mežos ir arheoloģiskas liecības par cilvēku apdzīvotām 
vietām un meža izmantošanu.1.

Otrkārt, lai gan ES atbalsta aizsargājamo meža teritoriju (piemēram, nacionālo parku)
paplašināšanu, lielas dabā sastopamo mežu platības jaunattīstības valstīs ir paredzētas 
mežsaimniecības mērķiem. Lai gan statusa piešķiršanas laikā tajos var būt nozīmīgas primārā 
meža platības, pēc izciršanas tie vairs nebūs primārie meži, pat ja tie ir atjaunoti. Ja ES slēgtu 
tirgu šiem izstrādājumiem, tas netieši palielinātu šādu meža zemju alternatīvu izmantošanas
veidu nosacītu ekonomisko pievilcību, īpaši attiecībā uz monokultūras augiem vai mājlopiem, 
taču jebkurā gadījumā minerālu ieguve, visticamāk, būtu nozīmīgāka par ilgtspējīgu 
mežsaimniecību.

Treškārt, vispārējs aizliegums ievest tropu kokmateriālus no primārajiem mežiem būtu 
jāuzskata par diskriminējošu un nesamērīgu. Tas būtu uzskatāms par diskriminējošu tāpēc, ka 
šāds aizliegums neattiektos uz kokmateriāliem no primārajiem mežiem mērenā klimata jeb 
boreālajos reģionos, no kuriem dažus uzskata par apdraudētiem. Tas būtu uzskatāms par 
nesamērīgu tāpēc, ka importa aizliegums būtu neass instruments: tas nozīmētu, piemēram, ka 
koksni no labi apsaimniekotiem primārajiem tropu mežiem, ko apliecinātu, piemēram, ar trešo
pušu sertifikāciju, nebūtu atļauts ievest ES. Grūtības varētu rasties, nosakot ne tikai 
„primāros”, bet arī „tropu” mežus, jo tropu mežu veidi neatrodas noteiktās ģeogrāfiskā 
platuma joslās.

Līdzīgus apsvērumus var attiecināt arī uz ierosinājumu atteikties no tropu koksnes 
izmantošanas visos būvniecības projektos, kurus veic ES iestādes, norādot arī to, ka dažos 
izmantošanas veidos, piemēram, āra darbos, tropu koksnei ir unikālas tehniskās īpašības.

Lai palielinātu pieprasījumu ES pēc visiem koksnes veidiem, Eiropas Komisija un ES 
dalībvalstis ir veikušas nozīmīgus pasākumus, proti:

 konkrētas politikas iniciatīvas, kas izriet no 2006. gadā pieņemtās ES ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas, ietverot norādījumus uzņēmumiem, lai veicinātu ilgtspējīgu izstrādājumu 
iegādi un palielinātu patērētāju informētību un spēju izdarīt apzinātu izvēli, pamatojoties uz 
ilgtspējīga patēriņa principu;

 nosakot mērķus videi draudzīgam publiskam iepirkumam, vairākās dalībvalstīs, 
tostarp Vācijā, izstrādājot īpašu politiku attiecībā uz koksnes izstrādājumiem;

                                               
1 Skat., piemēram, Heckenberger et al., Science, 2003. gada 19. septembris: 301. sēj. Nr. 5640, 1710.–1714. lpp.
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 sarunas ar kokmateriālu ražošanas valstīm par divpusējiem brīvprātīgiem 
sadarbības līgumiem, lai nodrošinātu, ka visi uz ES eksportētie kokmateriāli ir iegūti likumīgi;

 izvirzot priekšlikumu par ES regulu, kuru pašlaik apspriež Padome un Eiropas 
Parlaments un kurā būtu paredzēts, ka visiem, kas ES tirgū laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus, jāpārbauda koksnes izcelsme un jāveic pasākumi, lai mazinātu nelikumīgu 
kokmateriālu tirdzniecību to piegādes ķēdē;

 attīstības sadarbības projektus, lai sekmētu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, kā 
arī stiprinātu spēju noteikt un pārvaldīt aizsargājamās apmežotās platības jaunattīstības valstīs.

Komisija uzskata, ka ar konstruktīvu visu koksnes piegādes ķēdes dalībnieku iesaistīšanu ir 
lielākas iespējas gūt panākumus, nekā ar aizliegumu, kas vienkārši novirzītu koksni uz citiem
tirgiem, kur tas būtu grūtāk pamanāms.

Lai gan Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām, un tā kā tā jau ir veikusi 
dažādas konkrētas darbības, kā paskaidrots iepriekš, tā neplāno ierosināt pasākumus, kas 
minēti lūgumrakstā.”


