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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas 
apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā
(2020/2006(INL))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 3. punktu un 192. panta 
1. punktu,

 ņemot vērā Komisijas 2003. gada 21. maija paziņojumu "Meža tiesību aktu ieviešana, 
pārvaldība un tirdzniecība (FLEGT) — ES Rīcības plāna priekšlikums" 
(COM(2003)0251),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus (ES Kokmateriālu regula)1,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus 2030. gadam 
un it īpaši 15. mērķi, proti, aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, cīnīties pret pārtuksnešošanos, 
apturēt un novērst zemes degradāciju un apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu,

 ņemot vērā Parīzes nolīgumu, kas tika pieņemts ANO Vispārējās konvencijas par 
klimata pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijā (COP 21),

 ņemot vērā Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pasūtīto pētījumu par 
pienācīgas rūpības prasību ievērošanu piegādes ķēdē (2020. g.),

– ņemot vērā Eiropas Parlamentārās izpētes dienesta (EPRS) pētījumu "ES tiesiskā 
regulējuma ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā 
Eiropas pievienotās vērtības novērtējums”2,

 ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību 2019. gada 16. decembra 
secinājumus par paziņojumu "Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot 
pasaules mežus",

 ņemot vērā 2015. gada decembra Amsterdamas deklarāciju "Ceļā uz to, lai izbeigtu 
mežu izciršanu, ko izraisa lauksaimniecības preču piegādes ķēdes Eiropas valstīm",

1 OV L 295, 12.11.2010., 23.–24. lpp.
2 EPRS, "ES tiesiskā regulējuma ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā 
Eiropas pievienotās vērtības novērtējums", patlaban tiek veikts.



PE652.351v02-00 4/28 PR\1207573LV.docx

LV

 ņemot vērā ANO programmas atmežošanas un mežu degradācijas izraisīto emisiju 
samazināšanai (REDD+) mehānismu,

 ņemot vērā ANO Stratēģisko plānu attiecībā uz mežiem 2017.–2030. gadam (UNSPF), 
kurā noteikti seši globālie mērķi mežu jomā un 26 saistītie mērķi, kas jāsasniedz līdz 
2030. gadam,

 ņemot vērā 1994. gada 17. jūnijā pieņemto ANO Konvenciju par cīņu pret 
pārtuksnešošanos,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) izveidotās 
nacionālās ilgtspējīgu preču platformas,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām,

 ņemot vērā 1969. gada Amerikas Cilvēktiesību konvenciju,

 ņemot vērā 1987. gada Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

 ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1989. gada Konvenciju Nr. 169 
par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām,

 ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām,

 ņemot vērā ANO 2007. gada Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām,

 ņemot vērā ESAO/FAO pamatnostādnes par atbildīgām lauksaimniecības piegādes 
ķēdēm,

 ņemot vērā 1973. gada Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES),

 ņemot vērā 1992. gada Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un tai pievienoto 
2000. gada Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, un 2010. gada Nagojas 
protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu 
sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas,

 ņemot vērā Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā 2019. gada 6. maija vispārējo novērtējuma ziņojumu par 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem,

 ņemot vērā ANO 2006. gada Atbildīgas ieguldīšanas principus,

 ņemot vērā vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, kurus 2011. gadā 
apstiprināja ANO Cilvēktiesību padome, kā arī 2011. gadā atjauninātās ESAO 
vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem,
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 ņemot vērā Apvienoto Nāciju organizācijas Klimata pārmaiņu starptautiskās padomes 
2019. gada 8. augusta īpašo ziņojumu par klimata pārmaiņām,

 ņemot vērā 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ES politiku cilvēktiesību aizstāvju 
atbalstam3,

 ņemot vērā 2017. gada 4. aprīļa rezolūciju par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu4,

 ņemot vērā 2017. gada 12. septembra rezolūciju par starptautiskās tirdzniecības un ES 
tirdzniecības politikas ietekmi uz globālajām vērtības ķēdēm5,

 ņemot vērā 2018. gada 3. jūlija rezolūciju par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem visā 
pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos6,

 ņemot vērā 2018. gada 11. septembra rezolūciju par pārredzamu un atbildīgu dabas 
resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži7,

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu8,

 ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP 15)9,

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 23. jūlija paziņojumu "Pastiprināt ES rīcību ar mērķi 
aizsargāt un atjaunot pasaules mežus" (COM(2019)0352),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019)0640),

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam — atgriezīsim savā dzīvē dabu" (COM(2020)0380),

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "Stratēģija "No lauka līdz 
galdam". Taisnīgas, veselības un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā" 
(COM(2020)0381),

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Attīstības komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 
atzinumus,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0226.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0098.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0330.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0279.
7 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0333.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
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(A9-0000/2020),

A. tā kā bioloģiski daudzveidīgi meži, kas ir dabiski oglekļa dioksīda piesaistītāji, ir 
nepieciešami, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām atbilstīgi Parīzes nolīgumā noteiktajiem 
mērķiem iegrožot vidējās temperatūras pieaugumu pasaulē krietni zem 2 °C 
salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni un īstenot centienus, lai ierobežotu 
temperatūras pieaugumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni, 
kā arī mērķiem attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un biodaudzveidības 
saglabāšanu;

B. tā kā Savienības patēriņš izraisa 10 % globālās atmežošanas;

1. uzsver, ka aptuveni 80 % globālās atmežošanas izraisa lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes paplašināšana; šai sakarā uzsver, ka Komisijas 2019. gada jūlija paziņojumā 
"Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus" atzīts, ka 
Savienības pieprasījums pēc tādiem produktiem kā palmu eļļa, gaļa, soja, kakao, 
kukurūza, koksne un gumija, tostarp pārstrādātu produktu vai pakalpojumu veidā, 
būtiski veicina atmežošanu, ekosistēmu iznīcināšanu un cilvēktiesību pārkāpumus visā 
pasaulē;

2. atzinīgi vērtē uzņēmumu arvien pieaugošo izpratni par atmežošanas problēmu pasaulē, 
korporatīvās rīcības nepieciešamību un atbilstīgām saistībām; tomēr uzsver, ka 
uzņēmumu brīvprātīgi uzņemtās saistības ar mērķi novērst atmežošanu bieži vien aptver 
tikai daļu to piegādes ķēžu un līdz šim nav bijušas pietiekamas, lai globālo atmežošanu 
apturētu;

3. norāda, ka trešo pušu sertifikācijas sistēmām ir bijusi būtiska nozīme, lai savestu kopā 
uzņēmējus un pilsonisko sabiedrību nolūkā panākt vienotu izpratni par atmežošanas 
problēmu; tomēr uzskata, ka brīvprātīgās trešo pušu sertifikācijas sistēmas vien līdz šim 
nav bijušas efektīvas, lai apturētu globālo atmežošanu un uzlabotu situāciju; norāda, ka 
brīvprātīga trešo pušu sertifikācijas sistēma var būt papildu instruments, lai izvērtētu un 
mazinātu atmežošanas riskus, ja tas tiek efektīvi izstrādāts un īstenots, ņemot vērā 
sistēmas pamatā esošos ilgtspējas kritērijus un nodrošinot sertifikācijas un akreditācijas 
procesa stingru īstenošanu, neatkarīgu uzraudzību un iespējas pārraudzīt piegādes ķēdi, 
kā arī ievērojot prasību aizsargāt pirmatnējos mežus un veicināt ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu;

4. pauž kritiku par to, ka, izmantojot tikai un vienīgi trešo pušu sertifikāciju un 
marķējumu, nepamatoti tiek uzlikts pienākums patērētājiem pieņemt lēmumu par to, vai 
iegādāties neatmežojošus produktus; tādēļ uzsver, ka trešo pušu sertifikācija var tikai 
papildināt, bet nevar aizstāt uzņēmumu rūpīgi īstenotu pienācīgas rūpības procesu;

5. šai sakarā atzinīgi vērtē liela skaita uzņēmumu aicinājumus ieviest Savienības 
noteikumus par obligātu pienācīgas rūpības prasību ievērošanu tādu preču piegādes 
ķēdēs, kas apdraud mežus;

6. atgādina par 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu un tajā noteikto 
prasību Komisijai nekavējoties iesniegt priekšlikumu Eiropas tiesiskajam regulējumam, 
kurš balstītos uz pienācīgu pārbaudi, lai nodrošinātu ilgtspējīgas un neatmežojošas 
piegādes ķēdes produktiem, kas laisti Savienības tirgū, pievēršot īpašu vērību ar importu 
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saistītās atmežošanas galvenajiem iemesliem un tā vietā veicinot importu, kas neveicina 
atmežošanu citās valstīs;

7. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri risināt atmežošanas problēmu pasaulē, taču aicina īstenot 
vērienīgāku politikas pieeju; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu tiesiskajam 
regulējumam, kura pamatā ir obligātas pienācīgas rūpības, ziņošanas un informācijas 
izpaušanas un trešo pušu līdzdalības prasības, atbildības un sankciju piemērošanas 
nosacījumi saistību neizpildes gadījumā visiem uzņēmumiem, kuri Savienības tirgū 
pirmo reizi laiž izejvielu preces, kas rada lielākos apdraudējumus mežiem un 
ekosistēmām, un produktus, kuri iegūti no šādām precēm, kā arī nosacījumi par minēto 
prasību pārkāpumos cietušo iespējām vērsties tiesā un saņemt tiesību aizsardzību; 
uzskata, ka tirgotājiem, kuri veic tirdzniecību Savienības tirgū, būtu jāpiemēro 
pienākumi nodrošināt izsekojamību, lai izveidotu ilgtspējīgas un neatmežojošas 
piegādes ķēdes, kā noteikts šīs rezolūcijas pielikumā; uzsver, ka šis tiesiskais 
regulējums būtu jāpiemēro arī finanšu iestādēm, kuras veic darbību Savienībā un 
nodrošina finansējumu uzņēmumiem, kas iegūst, ražo vai pārstrādā tādas izejvielu 
preces un no tām iegūtos produktos, kuri rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām;

8. norāda, ka izejvielu preces, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām un uz ko 
attiektos minētais ES tiesiskais regulējums, būtu jānosaka, pamatojoties uz mērķiem un 
zinātnes atziņām, kuras paredz, ka šādas izejvielu preces rada augstus iznīcināšanas un 
degradācijas riskus mežiem un ar oglekli piesātinātām ekosistēmām ar lielu bioloģisko 
daudzveidību, kā arī būtisku apdraudējumu pirmiedzīvotāju tiesībām un cilvēktiesībām 
kopumā;

9. uzsver, ka šādam ES tiesiskajam regulējumam būtu jānodrošina ne tikai izejvielu preču 
un no tām iegūto produktu, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, ieguves, 
ražošanas, izmantošanas un pārstrādes likumība izcelsmes valstī, bet arī šādu preču un 
produktu ievākšanas, ieguves, ražošanas un pārstrādes ilgtspēja;

10. uzsver, ka vietējās kopienas, pirmiedzīvotāji, kā arī zemes un vides aizstāvji bieži vien 
visaktīvāk cīnās par ekosistēmu saglabāšanu; pauž bažas par to, ka mežu un citu vērtīgu 
ekosistēmu degradācija un iznīcināšana nereti ir saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem 
vai izriet no šādiem pārkāpumiem; tādēļ aicina plānotajā ES tiesiskajā regulējumā 
paredzēt cilvēktiesību, zemes lietošanas tiesību, kā arī tiesību uz zemi un darba tiesību 
aizsardzību un it īpaši pirmiedzīvotāju tiesību aizsardzību;

11. norāda, ka šāds ES tiesiskais regulējums būtu jāattiecina ne tikai uz mežiem, bet arī uz 
citām ekosistēmām, kas piesātinātas ar oglekli un izceļas ar lielu bioloģisko 
daudzveidību, lai izvairītos no tā, ka radītais spiediens tiek novirzīts uz šādām 
ekosistēmām;

12. uzskata, ka minētie pienākumi būtu jāpiemēro visiem uzņēmumiem, kuri Savienības 
tirgū laiž izejvielu preces, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, neatkarīgi 
no to lieluma vai reģistrācijas vietas; uzskata, ka sadrumstalotā tiešo lietotāju tirgū 
būtiska nozīme ir mazāku un lielāku uzņēmumu iekļaušanai, lai nodrošinātu gan 
plašāku ietekmi, gan arī patērētāju uzticību; uzsver, ka tiesiskais regulējums nedrīkst 
radīt nepamatotu slogu mazajiem un vidējiem ražotājiem vai liegt tiem piekļuvi tirgiem 
un starptautiskajai tirdzniecībai; tādēļ atzīst, ka pienācīgas rūpības, ziņošanas un 
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informācijas izpaušanas prasībām jābūt samērīgām ar riska līmeni, kas saistīts ar 
attiecīgajām izejvielu precēm;

13. pauž pārliecību, ka ES Kokmateriālu regula un it īpaši tās pienācīgas rūpības prasības ir 
labs paraugs, ko izmantot iecerētā ES tiesiskā regulējuma izstrādei, lai apturētu un 
vērstu pretējā virzienā ES izraisītu globālo atmežošanu, taču ES Kokmateriālu regulas 
neatbilstīgā īstenošana un izpilde norāda uz to, ka tā neatbilst iecerei un mērķim; tādēļ 
uzskata, ka gūto pieredzi saistībā ar ES Kokmateriālu regulu var ņemt vērā, lai attiecībā 
uz iecerēto ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālās atmežošanas apturēšanai un 
vēršanai pretējā virzienā izstrādātu uzlabotus īstenošanas un izpildes noteikumus;

14. uzsver, ka šāds tiesiskais regulējums jāizstrādā, un to var izstrādāt tādā veidā, lai tas 
būtu atbilstīgs Pasaules Tirdzniecības organizācijas prasībām;

15. uzsver, ka visās turpmākajās regulatīvajās un neregulatīvajās darbībās un pasākumos, 
kas saistīti ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam un stratēģiju "No lauka līdz 
galdam", pienācīgi jāizvērtē tādu izejvielu preču Savienības patēriņa ietekme, kas rada 
apdraudējumus mežam un ekosistēmām;

16. prasa Komisijai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 
3. punktu un 191. pantu, iesniegt priekšlikumu ES tiesiskajam regulējumam ES 
izraisītas globālās atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā, ņemot vērā šīs 
rezolūcijas pielikumā izklāstītos ieteikumus;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padomei.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM

IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

1. Mērķis

Regulas priekšlikumam (turpmāk — "priekšlikums") būtu jānodrošina pamats tam, lai tiktu 
panākts augsts aizsardzības līmenis izsmeļamiem dabas resursiem, tādiem kā dabiski meži un 
dabiskas ekosistēmas, nodrošinot, ka Savienības tirgus un patēriņa modeļi nerada negatīvu 
ietekmi uz dabiskiem mežiem un ekosistēmām, kā arī cilvēktiesībām saistībā ar tādu produktu 
ievākšanu, ieguvi un ražošanu, uz kuriem attiecas priekšlikums.

Priekšlikumam būtu jānodrošina pārredzamība un noteiktība attiecībā uz:

a) priekšlikumā ietvertajām izejvielu precēm un no tām iegūtajiem produktiem, kuri tiek 
tirgoti Savienības iekšējā tirgū,

b) visu ekonomikas dalībnieku, kuri veic darbību Savienības iekšējā tirgū, piegādes praksi;

c) tādu ekonomikas dalībnieku ražošanas praksi, kuri ievāc, iegūst, piegādā un pārstrādā 
izejvielu preces, kuras rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, vai Savienības 
iekšējā tirgū ražo produktus, kas iegūti no izejvielu precēm, kuras rada apdraudējumus 
mežam un ekosistēmām.

Regulējumā jāparedz pienākums izpildīt Savienības un tās dalībvalstu uzņemtās saistības 
saskaņā ar starptautiskajām vides tiesībām un cilvēktiesībām, piemēram, Parīzes nolīgumu, 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pienākumiem cilvēktiesību jomā.

2. Darbības joma

Priekšlikums būtu jāpiemēro visiem ekonomikas dalībniekiem neatkarīgi no to juridiskās 
formas, lieluma vai to vērtības veidošanas ķēdes sarežģītības, proti, visām fiziskām vai 
juridiskām personām (izņemot nekomerciālus patērētājus), kas Savienības iekšējā tirgū pirmo 
reizi laiž izejvielu preces, uz kurām attiecas priekšlikums, un no tām iegūtos produktus. 
Priekšlikums būtu jāpiemēro gan Savienībā, gan arī trešās valstīs reģistrētiem dalībniekiem. 
Trešās valstīs reģistrētiem ekonomikas dalībniekiem tiesības veikt uzdevumus būtu jāpiešķir 
pilnvarotam pārstāvim (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/10201).

Visiem ekonomikas dalībniekiem būtu jāatļauj likumīgi laist Savienības tirgū izejvielu preces, 
kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, un no tām iegūtus produktus tikai tādā 
gadījumā, ja tie var pierādīt, ka to darbībās un visu veidu uzņēmējdarbības attiecībās, kas tiem 
ir ar uzņēmējdarbības partneriem un struktūrām, kuras iesaistītas visā to vērtības veidošanas 
ķēdē (piemēram, piegādātājiem, franšīzes ņēmējiem, licenciātiem, kopuzņēmumu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).
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dalībniekiem, ieguldītājiem, klientiem, līgumslēdzējiem, patērētājiem, finanšu, juridiskajiem 
un citiem konsultantiem), sliktākajā gadījumā pastāv vien nenozīmīgs riska līmenis un ka:

 Savienības tirgū laistās preces nav iegūtas no zemes, kas iegūta, pārveidojot dabiskos 
mežus vai citas dabiskās ekosistēmas, 

 Savienības tirgū laistās preces nav iegūtas dabiskos mežos un dabiskās ekosistēmās, kas 
pakļauti degradācijai, kā arī

 Savienības tirgū laistās preces nav ražotas, pārkāpjot cilvēktiesības, un to ražošana nav 
saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem.

Ekonomikas dalībniekiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu šo standartu ievērošanu 
visā to vērtības veidošanas ķēdē.

Priekšlikums būtu jāattiecina uz visām izejvielu precēm, kas visbiežāk saistītas ar atmežošanu, 
dabisko mežu degradāciju un dabisko ekosistēmu pārveidi un degradāciju. Šīs izejvielu preces 
būtu jāuzskaita priekšlikuma pielikumā, un tajās būtu jāiekļauj vismaz palmu eļļa, soja, gaļa, 
āda, kakao, kafija, gumija un kukurūza, kā arī visi starpprodukti un gatavie izstrādājumi, kas 
iegūti no minētajām izejvielu precēm, kā arī produkti, kas satur šīs izejvielu preces. Ja iegūtie 
produkti ietver vairāk nekā vienu šajā priekšlikumā iekļautu izejvielu preci, pienācīgas rūpības 
prasības būtu jāizpilda attiecībā uz katru no šīm izejvielu precēm. Izejvielu preces, uz kurām 
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/20102 (ES Kokmateriālu regula), 
priekšlikuma darbības jomā būtu jāiekļauj triju gadu laikā no priekšlikuma spēkā stāšanās 
dienas.

Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai grozītu to izejvielu preču un no tām iegūto produktu 
sarakstu, uz kurām attiecas priekšlikums, ja tiek iegūti pierādījumi par to ievākšanas, ieguves 
vai ražošanas negatīvo ietekmi uz dabiskiem mežiem, dabiskām ekosistēmām vai 
cilvēktiesībām.

Priekšlikums būtu jāpiemēro arī Savienībā reģistrētām finanšu iestādēm, kas nodrošina 
finansējumu un apdrošināšanu vai sniedz citus pakalpojumus ekonomikas dalībniekiem, kuri 
ievāc, iegūst, ražo, pārstrādā vai tirgo tādas izejvielu preces un no tām iegūtus produktus, kuri 
rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām;

Tirgotājam, proti, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas saimnieciskās darbības ietvaros 
Savienības iekšējā tirgū pārdod vai pērk jebkuru izejvielu preci, uz kuru attiecas priekšlikums, 
vai no tās iegūtu produktu, kas jau laists Savienības iekšējā tirgū, visā piegādes ķēdē būtu 
jāidentificē:

 ekonomikas dalībnieki vai tirgotāji, kuri piegādājuši izejvielu preces, uz kurām attiecas 
regula, un no tām iegūtos produktus; kā arī

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar 
ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka 
izstrādājumus (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).



PR\1207573LV.docx 11/28 PE652.351v02-00

LV

 attiecīgā gadījumā tirgotāji, kuriem tie piegādājuši izejvielu preces, uz kurām attiecas 
regula, un no tām iegūtos produktus.

3. Vispārīgie pienākumi

3.1. Atmežošana un dabisko ekosistēmu pārveidošana

Izejvielu preces, uz kurām attiecas priekšlikums, un no tām iegūtie produkti, kas laisti 
Savienības tirgū, nedrīkstētu būt iegūti, veicot atmežošanu vai dabisko ekosistēmu 
pārveidošanu, vai veicināt atmežošanu vai dabisko ekosistēmu pārveidošanu.

Šai sakarā izejvielu precēm, kas rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām un kas laistas 
Savienības tirgū neapstrādātā veidā vai kā produkti, kas iegūti no šādām precēm vai satur šādas 
preces, nevajadzētu būt ievāktām, iegūtām vai ražotām, izmantojot zemi, kurai 2008. gada 
1. janvārī ir bijis dabiskā meža vai dabiskās ekosistēmas statuss atbilstīgi definīcijai, kas 
noteikta 3.3. sadaļā "Definīcijas", taču tā atmežošanas vai pārveidošanas rezultātā šo statusu ir 
zaudējusi.

3.2. Dabisko mežu un dabisko ekosistēmu degradācija

Izejvielu preces, uz kurām attiecas priekšlikums, un no tām iegūtie produkti, kas laisti 
Savienības tirgū, nedrīkstētu būt iegūti, pieļaujot dabisko mežu vai dabisko ekosistēmu 
degradāciju, vai veicināt dabisko mežu vai dabisko ekosistēmu degradāciju.

Šai sakarā izejvielu precēm, kas rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām un kas laistas 
Savienības tirgū neapstrādātā veidā vai kā produkti, kas iegūti no šādām precēm vai satur šādas 
preces, nevajadzētu būt ievāktām, iegūtām vai ražotām, izmantojot zemi, kurai 2008. gada 
1. janvārī ir bijis dabiskā meža vai dabiskās ekosistēmas statuss atbilstīgi definīcijai, kas 
noteikta 3.3. sadaļā "Definīcijas", un joprojām ir šāds statuss, taču zeme tiek pakļauta 
pārmaiņām, kas izraisa degradāciju. Jānodrošina, lai Savienības tirgū likumīgi varētu laist tikai 
tādu izejvielu preci, kura ievākta, iegūta vai ražota atbilstīgi saglabāšanas mērķiem un kuras 
ieguve, izmantošana vai ražošana nav veicinājusi ekosistēmas funkciju zudumu vai degradāciju 
zemē, no kuras tā ievākta, iegūta vai ražota, vai blakus esošā zemē.

3.3. Definīcijas 

Saskaņā ar pārskatatbildības satvara terminu un definīciju dokumentu3 priekšlikumā būtu 
jāizmanto šādas definīcijas:

Mežs ir teritorija, kura aizņem vairāk nekā 0,5 hektārus un kurā koku augstums pārsniedz 
5 metrus un lapotnes segums – 10 %, vai kurā augošie koki var sasniegt šos rādītājus in situ. 
Termins neietver zemi, kuru pārsvarā izmanto kā lauksaimniecības vai cita veida zemi. Mežs 
ietver dabiskos mežus un ieaudzētos mežus. 

3 Sk. šeit: https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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Dabisks mežs ir mežs, kas ir dabiska ekosistēma. Dabiskam mežam piemīt daudzas īpašības 
vai lielākā daļa īpašību, kas piemīt mežam, kurš raksturīgs konkrētam apgabalam, tostarp sugu 
sastāvs, struktūra un ekoloģiskās funkcijas. Dabiskie meži cita starpā ir:

a) pirmatnējie meži, kuri pēdējā laikā nav bijuši pakļauti būtiskai cilvēka ietekmei;

b) atjaunoti (sekundārie) meži, kuri senāk ir bijuši pakļauti būtiskai ietekmei (piemēram, ir 
veikta lauksaimnieciskā darbība, mājlopu audzēšana, koku stādīšana vai intensīva 
izstrāde), taču ietekmes galvenie iemesli vairs nepastāv vai ir būtiski mazinājušies, un 
ekosistēmā lielā mērā ir atjaunojies sākotnējais sugu sastāvs, struktūra un ekoloģiskās 
funkcijas, un tās statuss ir pielīdzināms citām mūsdienu dabiskajām ekosistēmām;

c) apsaimniekoti dabiskie meži, kurā ekosistēmas sugu sastāvs, struktūra un ekoloģiskā 
funkcija lielā mērā pastāv šādu darbību klātbūtnē: i) koksnes vai citu mežizstrādes 
produktu ieguve, tostarp apsaimniekošana ar mērķi veicināt augstvērtīgu sugu 
pieaugumu; ii) zemas intensitātes un mazapjoma audzēšanas darbības mežā, tādas kā 
mazāk intensīvu līdumu zemkopības sistēmu izmantošana;

d) meži, kas daļēji degradējušies antropogēnu vai dabisku iemeslu dēļ (piemēram, materiālu 
ieguve, ugunsgrēki, klimata pārmaiņas, invazīvu sugu ietekme vai citi), taču zeme nav 
pārveidota citiem lietojumiem, un degradācija nav izraisījusi koku seguma ilgstošu 
samazināšanos zem robežvērtībām, kas noteiktas mežam, vai ekosistēmas sastāva un 
struktūras citu galveno elementu un funkciju ilgstošu zudumu.

Atmežošana ir dabiskā meža zudums, ko izraisījusi i) meža pārveidošana lauksaimniecības 
zemē vai citā zemes lietošanas veidā, ii) meža pārveidošana stādītā mežā, iii) ievērojama un 
ilgstoša degradācija.

Dabiska ekosistēma ir ekosistēma, kas sugu sastāva, struktūras un ekoloģisko funkciju ziņā 
lielā mērā atbilst ekosistēmai, kas būtiskas cilvēka ietekmes neesamības gadījumā ir vai būtu 
raksturīga konkrētai teritorijai. Cita starpā tās ir cilvēka pārvaldītas ekosistēmas, kurās lielā 
mērā saglabāts dabiskais sugu sastāvs, struktūra un ekoloģiskās funkcijas.

Dabiskās ekosistēmas cita starpā ir:

a) lielā mērā dabiskās ekosistēmas, kas pēdējā laikā nav bijušas pakļautas būtiskai cilvēka 
ietekmei;

b) atjaunotas dabiskās ekosistēmas, kuras senāk ir bijušas pakļautas būtiskai ietekmei 
(piemēram, ir veikta lauksaimnieciskā darbība, mājlopu audzēšana, koku stādīšana vai 
intensīva izstrāde), taču ietekmes galvenie iemesli vairs nepastāv vai ir būtiski 
mazinājušies, un ekosistēmā lielā mērā ir atjaunojies sugu sākotnējais sugu sastāvs, 
struktūra un ekoloģiskās funkcijas, un tās statuss ir pielīdzināms citām mūsdienu 
dabiskajām ekosistēmām;

c) apsaimniekotas dabiskās ekosistēmas (tostarp daudzas ekosistēmas, kuras uzskatāmas par 
"daļēji dabiskām"), kurām lielā mērā raksturīgs ekosistēmas sugu sastāvs, struktūra un 
ekoloģiskās funkcijas; cita starpā tie ir apsaimniekoti dabiskie meži, kā arī vietējās pļavas 
vai ganības, kas tiek izmantotas vai vēsturiski ir izmantotas mājlopu ganīšanai;
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d) dabiskās ekosistēmas, kas daļēji degradējušās antropogēnu vai dabisku iemeslu dēļ 
(piemēram, materiālu ieguve, ugunsgrēki, klimata pārmaiņas, invazīvu sugu ietekme vai 
citi), taču zeme nav pārveidota citiem lietojumiem, un lielā mērā ir saglabājies 
ekosistēmas sugu sastāvs, struktūra un ekoloģiskās funkcijas vai sagaidāms, ka tie 
atjaunosies dabiski vai, īstenojot pārvaldītu ekoloģisko atjaunošanu.

No minētajām dabiskajām ekosistēmām priekšlikuma darbības jomā būtu jāiekļauj arī zeme ar 
augstu biodaudzveidību, kā arī ekosistēmas un zeme ar augstu oglekļa koncentrāciju, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2018/20014 29. panta 3. punkta c) un 
d) apakšpunktā un 29. panta 4. punkta a) apakšpunktā.

Meža un ekosistēmas degradāciju definē kā izmaiņu kopumu mežā vai dabiskā ekosistēmā, 
kas būtiski un negatīvi ietekmē tās sugu sastāvu, struktūru vai funkcijas un mazina ekosistēmas 
spēju nodrošināt produktus, atbalstīt bioloģisko daudzveidību vai sniegt ekosistēmas 
pakalpojumus.

Ekosistēmas pārveidošanu definē kā dabiskās ekosistēmas pārveidošanu par zemi ar citu 
segumu vai būtisku izmaiņu veikšanu dabiskās ekosistēmas sugu sastāvā, struktūrā vai 
funkcijās.

Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai noteiktu un regulāri atjauninātu papildināmu tādu 
teritoriju sarakstu, uz kurām attiecas priekšlikums.

3.4. Cilvēktiesību pārkāpumi

Izejvielu preces, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām un kas laistas Savienības 
tirgū neapstrādātā veidā vai kā produkti, kas iegūti no šādām precēm vai satur šādas preces, 
nevajadzētu ievākt, iegūt vai ražot zemē, kas iegūta vai tiek izmantota, pārkāpjot cilvēktiesības, 
kuras paredzētas valsts tiesību aktos, nedz arī tiesības, kas noteiktas vismaz starptautiskajos 
nolīgumos, piemēram, zemes lietošanas tiesības, pirmiedzīvotāju tiesības, brīvprātīgas, 
iepriekšējas un apzinātas piekrišanas tiesības, ko paredz ANO Pastāvīgais pirmiedzīvotāju lietu 
forums, tiesības uz ūdeni, darba tiesības, kas paredzētas SDO pamata konvencijās, un citas 
starptautiski atzītas cilvēktiesības, kas saistītas ar zemes izmantošanu, zemes pieejamību vai 
zemes īpašumtiesībām.

Priekšlikumā ietverto izejvielu preču ievākšanas, ieguves vai ražošanas visos posmos būtu 
jāievēro vietējo kopienu un pirmiedzīvotāju kopienas tiesības un zemes lietošanas tiesības visos 
to veidos — gan publiskās, gan arī privātās tiesības, kopienas tiesības, kolektīvās tiesības, 
pirmiedzīvotāju tiesības, sieviešu un paražu tiesības. Būtu jāatzīst un jāievēro pirmiedzīvotāju 
un vietējo kopienu formālās un paražu tiesības uz zemi, teritorijām un resursiem. Cita starpā tās 
ir tiesības iegūt īpašumā, apdzīvot, izmantot un pārvaldīt attiecīgās zemes, teritorijas un 
resursus.

Priekšlikumā ietvertās izejvielu preces nevajadzētu iegūt no zemes, kuras ieguve un 
izmantošana ietekmē kopienas un zemes izmantošanas tiesības. It īpaši Savienības tirgū laistās 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no 
atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
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izejvielu preces nevajadzētu ievākt, iegūt vai ražot teritorijās, uz kurām attiecas vietējo kopienu 
un pirmiedzīvotāju zemes un zemes izmantošanas tiesības visos to veidos, un teritorijās, kuras 
attiecīgo statusu ir zaudējušas, izņemot, ja attiecīgais statuss zaudēts, attiecīgajām vietējām 
kopienām un pirmiedzīvotājiem sniedzot brīvprātīgu, iepriekšēju un informētu piekrišanu.

4. Pienākums atklāt, novērst un izskaust kaitējumu vērtības veidošanas ķēdēs

4.1. Pienācīgas rūpības pienākums

Ekonomikas dalībniekiem jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai visā vērtības veidošanas ķēdē 
ievērotu vides tiesības un cilvēktiesības un nodrošinātu šo tiesību ievērošanu. Cita starpā tas 
attiecas uz uzņēmuma visu veidu uzņēmējdarbības attiecībām ar darījumu partneriem un 
struktūrām visā tā vērtības veidošanas ķēdē (piegādātājiem, franšīzes ņēmējiem, licenciātiem, 
kopuzņēmumu dalībniekiem, ieguldītājiem, klientiem, līgumslēdzējiem, pasūtītājiem, finanšu, 
juridiskajiem un citiem konsultantiem), kā arī uz attiecībā ar citām nevalstiskām vai valstiskām 
struktūrām, kas tieši saistītas ar uzņēmuma saimniecisko darbību, produktiem vai 
pakalpojumiem.

Lai to nodrošinātu, ekonomikas dalībniekiem attiecībā uz pienācīgu rūpību jāpiemēro uz risku 
balstīta pieeja, kas paredz, ka pienācīgas rūpības prasību veids un apmērs atbilst negatīvās 
ietekmes riska veidam un līmenim. Augstāka riska jomās jāpiemēro augstākas pienācīgas 
rūpības prasības.

Būtu pienācīgi un efektīvi jāparedz turpmāk minētie pasākumi.

a) Visas vērtības veidošanas ķēdes plānošana
Ekonomikas dalībniekiem ir jābūt pilnīgam pārskatam par visiem to vērtības veidošanas ķēdes 
dalībniekiem visos līmeņos — piegādātājiem, franšīzes ņēmējiem, licenciātiem, kopuzņēmumu 
dalībniekiem, ieguldītājiem, klientiem, līgumslēdzējiem, pasūtītājiem, kā arī finanšu, 
juridiskajiem un citiem konsultantiem.

b) Reālo un potenciālo meža un ekosistēmu risku noteikšana un izvērtēšana vērtības 
veidošanas ķēdēs, pamatojoties uz priekšlikumā paredzētajiem kritērijiem
Ja ekonomikas dalībnieks uzsāk jaunas darbības vai sadarbību ar jauniem darījumu partneriem, 
tam būtu jānosaka jaunās piegādes ķēdes dalībnieki un jāizvērtē to politika un prakse, kā arī to 
ievākšanas, ražošanas, ieguves un pārstrādes vietas. Attiecībā uz notiekošajām darbībām būtu 
jānosaka un jāizvērtē pašreizējā negatīvā ietekme un kaitējums, kā arī potenciālie riski. Būtu 
jāveic risku analīze saistībā ar ekonomikas dalībnieka darbību radītajiem riskiem vai to ietekmi 
uz vidi, iedzīvotājiem vai kopienām, nevis jāvērtē būtisks risks korporatīvajām ieinteresētajām 
personām.

Ja ekonomikas dalībnieki sadarbojas ar lielu skaitu piegādātāju, tiem būtu jānosaka vispārējās 
jomas, kurās negatīvās ietekmes risks ir vislielākais, un, pamatojoties uz šo riska novērtējumu, 
jānosaka prioritātes, kuriem piegādātājiem piemērot pienācīgas rūpības pārbaudes.

c) Risku novēršana un mazināšana līdz nenozīmīgam līmenim
Saistībā ar risku novēršanas un mazināšanas pasākumiem ekonomikas dalībniekam var nākties 
veikt virkni darbību, piemēram, mainīt iepirkuma praksi, lai aizstātu izmantoto 
mežsaimniecības produktu veidus, grozīt līgumus ar piegādātājiem, sniegt atbalstu 
piegādātājiem, lai tie varētu mainīt savu praksi, u. c. Risku mazināšanas pasākumu mērķim 
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pirmām kārtām jābūt uzlabot praksi piegādes ķēdes ietvaros. Ja uzlabojumi pietiekamā mērā 
nesamazina riskus, būtu jāapsver iespējas grozīt lēmumus attiecībā uz iegādēm un 
ieguldījumiem.

d) Vides tiesību un cilvēktiesību pārkāpumu novēršana 
Ekonomikas dalībniekiem būtu jāpārtrauc visas darbības, kas rada, veicina vai potenciāli rada 
un veicina negatīvu ietekmi, ko nevar novērst.

e) Pieņemto pasākumu īstenošanas un efektivitātes uzraudzība un pienācīgas rūpības 
pārbaudes efektivitātes pastāvīga uzlabošana
Ekonomikas dalībniekiem būtu periodiski jāpārbauda, vai to pieņemtie pasākumi patiešām 
mazina kaitējumu, un, ja kaitējums netiek mazināts, tie jākoriģē vai jāizstrādā citi pasākumi. 
Šīs sistēmas pamatā jābūt kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem un iekšējai un ārējai 
atgriezeniskajai saitei. 

f) Trešo pušu sertifikācijas sistēmu integrēšana
Trešo pušu sertifikācijas sistēmas var papildināt pienācīgas rūpības sistēmu riska novērtēšanas 
un mazināšanas komponentus un sniegt ieguldījumu to īstenošanā ar nosacījumu, ka šādas 
sistēmas ir atbilstīgas gan tvēruma, gan ilgtspējas kritēriju stingrības ziņā un atbilst pienācīgam 
pārredzamības, objektivitātes un uzticamības līmenim. Trešo pušu sertifikācijas sistēmām 
jāatbilst arī īpašiem pārvaldības kritērijiem, kas attiecas uz neatkarību no rūpniecības nozares, 
sociālo un vides interešu integrēšanu standartu noteikšanā, neatkarīgu trešo pušu veiktu 
revīziju, revīzijas ziņojumu publiskošanu, pārredzamību visos posmos un atvērtību. Tikai pēc 
tam, kad ekonomikas dalībnieks ir veicis šādu ilgtspējas kritēriju tvēruma un līmeņa, kā arī 
pārvaldības kritēriju novērtējumu, tas var pieņemt lēmumu ņemt vērā trešo pušu sistēmas, ja 
tas ir nepieciešams un iespējams. Taču trešo pušu sertifikācijai nevajadzētu ietekmēt 
ekonomikas dalībnieka atbildību.

g) Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu nozīme
Savienība var veikt sarunas par brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumiem ar valstīm 
(partnervalstīm), kuras ražo izejvielu preces, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, 
— šādi nolīgumi uzliek juridiski saistošu pienākumu pusēm īstenot licencētu sistēmu un 
reglamentēt tirdzniecību ar izejvielu precēm, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, 
saskaņā ar valsts, kas ražo minētās izejvielu preces, tiesību aktiem un priekšlikumā noteiktajiem 
kritērijiem attiecībā uz vides tiesībām un cilvēktiesībām. Šā priekšlikuma īstenošanas nolūkā 
uzskata, ka risks saistībā ar izejvielu precēm, kuras rada apdraudējumus mežam un 
ekosistēmām un kuru izcelsme ir partnervalstīs, ar kurām noslēgti brīvprātīgas partnerības 
nolīgumi, ir nenozīmīgs.

4.2. Pienākums rīkot apspriedes

Ekonomikas dalībniekiem:

a) pienācīgi, savlaicīgi un tieši jāapspriežas ar skartajām un potenciāli skartajām 
ieinteresētajām personām;

b) nosakot un īstenojot pienācīgas rūpības pasākumus, pienācīgi jāņem vērā ieinteresēto 
personu redzējums;
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c) jānodrošina, lai pienācīgas rūpības pasākumu noteikšanā un īstenošanā tiktu iesaistītas 
reprezentatīvas arodbiedrības;

d) jāizveido agrīnās brīdināšanas mehānisms, kas nodrošina iespēju strādājošajiem un 
ieinteresētajām pusēm ar pamatotiem apsvērumiem informēt ekonomikas dalībnieku par 
visiem kaitējuma riskiem visā to vērtības veidošanas ķēdē. Ekonomikas dalībniekam šī 
informācija jāņem vērā savā pienācīgas rūpības procesā.

4.3. Pārredzamības nodrošināšanas un ziņošanas pienākums

Ekonomikas dalībniekiem regulāri un publiski pieejamā un atbilstīgā veidā jāziņo 
kompetentajai iestādei par to pienācīgas rūpības un apspriežu procesiem, konstatētajiem 
riskiem, ieviestajām procedūrām risku analīzei, risku mazināšanai un aizsardzībai pret riskiem, 
kā arī visu šo pasākumu īstenošanu un rezultātiem.
 
Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai noteiktu ziņojumu formātu, biežumu un elementus. 
Ekonomikas dalībniekiem cita starpā it īpaši jāziņo par: konstatētajiem riskiem un ietekmi; 
veiktajiem pasākumiem, lai izbeigtu un novērstu atklātos pārkāpumus un lai novērstu un 
mazinātu pārkāpumu riskus, kā arī par šo pasākumu rezultātiem; par šādu pasākumu īstenošanas 
un efektivitātes uzraudzības pasākumiem un rezultātiem, brīdinājumiem, kas saņemti agrīnās 
brīdināšanas sistēmā, kā arī par to, kā ekonomikas dalībnieks tos ir ņēmis vērā savos pienācīgas 
rūpības procesos, un par visiem meitas uzņēmumiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, 
produktiem un to daudzumu un izcelsmi. Ja pilnīgi un savlaicīgi ziņojumi netiek publicēti, 
jāpiemēro soda sankcijas.

4.4. Dokumentēšanas pienākums

Ekonomikas dalībniekiem būtu rakstveidā jāreģistrē ziņas par visiem pienācīgas rūpības 
pasākumiem un to rezultātiem un pēc pieprasījuma tās jādara pieejamas kompetentajām 
iestādēm.

4.5. Komisijas pamatnostādnes

Komisijai, papildinot priekšlikumā paredzētos juridiskos pienākumus, būtu jāizstrādā 
brīvprātīgi piemērojamas pamatnostādnes, it īpaši, lai precizētu, kādi pienācīgas rūpības 
pasākumi tiek sagaidīti konkrētās situācijās un nozarēs vai no konkrētu veidu ekonomikas 
dalībniekiem, kā arī pamatnostādnes par to, kā ekonomikas dalībnieka pienācīgas rūpības 
procesos integrēt pastāvošās vides pārvaldības sistēmas, piemēram, starptautisko vides 
pārvaldības standartu ISO 14001 vai vides vadības un audita sistēmu (EMAS).

Lai sniegtu atbalstu ekonomikas dalībniekiem to pienācīgas rūpības pienākumu izpildē, 
Komisijai attiecībā uz izejvielu precēm, kas rada apdraudējumus mežam un ekosistēmām, būtu 
jāpublicē reģionālie tā dēvēto karsto punktu novērtējumi.

5. Kontrole, uzraudzība, izpilde, sankcijas un tiesu pieejamība

5.1. Publiski tiesiskā izpilde

Dalībvalstīm, ievērojot valsts tiesību aktus un praksi, būtu jānodrošina iepriekš minēto 
pienākumu izpilde, veicot šādas darbības:
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a) paredzot samērīgus, efektīvus un atturošus sodus un sankcijas, ja netiek izpildīts kāds 
no iepriekš minētajiem pienākumiem, kā arī gadījumos, kad kāda iepriekš minētā pasākuma 
neizpilde izraisa, veicina vai pastiprina pārkāpumus vai vides kaitējuma, vai cilvēktiesību 
pārkāpumu risku, vai ir saistīta ar tiem. Šādi sodi un sankcijas varētu būt:

i) monetāri sodi, kas ir proporcionāli videi vai cilvēktiesībām nodarītajam 
kaitējumam, attiecīgo izejvielu preču un no tām iegūto produktu vērtībai un 
nodokļu zaudējumiem un ekonomiskajam kaitējumam, kas radies pārkāpuma dēļ;

ii) priekšlikumā ietverto attiecīgo izejvielu preču un no tām iegūto produktu pilnīga 
konfiskācija;

iii) tirdzniecības atļaujas tūlītēja apturēšana;

iv) izslēgšana no publiskā iepirkuma procesa;

v) kriminālsodi privātpersonām un, ja iespējams, juridiskām personām smagāko 
pārkāpumu gadījumā;

b) ieceļot kompetentās valsts izmeklēšanas un izpildes iestādes (turpmāk — "kompetentās 
iestādes"). Kompetentajām iestādēm būtu jāpārrauga tas, lai ekonomikas dalībnieki faktiski 
pildītu šajā priekšlikumā noteiktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzības 
gadījumā saskaņā ar plānu būtu jāveic oficiālas pārbaudes, kas var ietvert arī pārbaudes 
ekonomikas dalībnieku telpās un revīzijas uz vietas, un tām vajadzētu būt iespējai prasīt, lai 
ekonomikas dalībnieki veic attiecīgas korektīvas darbības. Turklāt kompetentajām iestādēm 
būtu jācenšas veikt pārbaudes, ja to rīcībā ir attiecīga informācija, cita starpā informācija par 
trešo personu pamatotām bažām;

c) nodrošinot tiesības sabiedrības pārstāvjiem ierosināt lietu par neatbilstību tiesu vai 
administratīvajās iestādēs. Šādas tiesības cita starpā jāparedz privātpersonām vai grupām, kuru 
tiesības un pienākumi vai intereses tieši vai netieši skar tas, ka uzņēmums pilnībā vai daļēji 
neveic savus pienākumus, tostarp darbiniekiem, pasūtītājiem, patērētājiem, galalietotājiem, 
arodbiedrībām, starptautiskām arodbiedrību federācijām, vietējām kopienām, valsts vai 
vietējām pašvaldībām vai iestādēm, žurnālistiem, NVO un vietējām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām.

Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai noteiktu juridiski saistošus standartus un 
pamatnostādnes, kas piemērojami valsts kompetentajām iestādēm, ar mērķi nodrošināt 
priekšlikuma efektīvu un saskaņotu īstenošanu un izpildi visā Savienībā, it īpaši deleģētie akti 
saistībā ar:

 ekonomikas dalībnieku, uz kuriem attiecas priekšlikuma piemērošanas joma, iekļaušanu 
publiskā reģistrā;

 standartu noteikšanu attiecībā uz valsts kompetento iestāžu veikto atbilstības pārbaužu 
kvalitāti un kvantitāti;

 papildu norādījumiem par to, kā veikt atbilstības pārbaudes, piemēram, valsts 
kompetentajām iestādēm adresētiem norādījumiem, kuros konkretizēti pārbaužu 
kritēriji, lai spētu labāk analizēt un izvērtēt produktu riska līmeni un izmantoto 
pienācīgas rūpības sistēmu dokumentēšanas pietiekamību;
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 norādījumiem par trešo pušu iebildumiem, lai noteiktu Savienības mēroga kritērijus ar 
mērķi izvērtēt, vai iebildums ir pamatots un pietiekami uzticams, lai to pieņemtu, turklāt 
ir jānosaka skaidri termiņi dalībvalstu kompetento iestāžu atbilžu sniegšanai uz trešo 
pušu izteiktajiem iebildumiem;

 Savienības līmeņa kritērijiem, lai palīdzētu noteikt, kad ekonomikas dalībnieks būtu 
jāinformē par novēršanas pasākumiem, sodu vai citu sankciju piemērošanu;

 kompetento iestāžu pienākumiem publiski ziņot par kontroles un izpildes pasākumiem, 
konstatētajiem pārkāpumiem un atbildēm uz pamatotiem iebildumiem.

5.1. Civiltiesiskā atbildība un tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība

a) Civiltiesiskā atbildība
Ekonomikas dalībniekiem:

i) jābūt solidāri atbildīgiem par kaitējumu, kas — kā izklāstīts priekšlikumā — radies 
cilvēktiesību vai vides tiesību pārkāpumu rezultātā, kurus izraisījušas, pastiprinājušas vai 
veicinājušas ekonomiski neatkarīgas struktūras vai kas saistīti ar šādām struktūrām, vai 
ko tās kontrolē;

ii) jābūt atbildīgiem par kaitējumu, kas radies cilvēktiesību vai vides tiesību pārkāpumu 
rezultātā, kuri tieši saistīti ar to produktiem, pakalpojumiem vai darbībām, īstenojot 
darījumu attiecības, izņemot, ja ekonomikas dalībnieki var pierādīt, ka tie rīkojušies ar 
pienācīgu rūpību un attiecīgajos apstākļos ir veikuši visus saprātīgi iespējamos 
pasākumus, lai novērstu kaitējumu. Tādējādi ekonomikas dalībnieki var izvairīties no 
atbildības, ja tie var pierādīt, ka ir veikuši pienācīgas rūpības pasākumus, lai atklātu 
kaitējumu un izvairītos no tā.

b) Pierādījumu izprasīšana
Ja prasītājs ir iesniedzis pamatoti pieejamus faktus un pierādījumus, kas ir pietiekami, lai 
pamatotu tā rīcību, būtu jāparedz atbildētāja pienākums pierādīt:

i) tā attiecību veidu ar struktūrām, kuras saistītas ar nodarīto kaitējumu,

ii) vai tas rīkojies ar pienācīgu rūpību un veicis visus iespējamos pasākumus, lai novērstu 
kaitējumu.

c) Piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
Ja ekonomikas dalībnieks rada vai pastiprina negatīvu ietekmi uz privātpersonām vai 
organizācijām vai ir saistīts ar, vai veicina šādu negatīvu ietekmi, ko tas nav paredzējis vai nav 
varējis novērst, ekonomikas dalībniekam būtu jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 
izmantojot ārpustiesas vai tiesas mehānismus.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Aizsardzības līmeņa nepazemināšana
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Priekšlikuma īstenošanai nekādā ziņā nevajadzētu būt iemeslam, lai pazeminātu cilvēktiesību 
vai vides vispārējo aizsardzības līmeni. Priekšlikumam it īpaši nevajadzētu ietekmēt citus spēkā 
esošos apakšuzņēmuma līgumu vai piegādes ķēžu atbildības satvarus.

6.2. Labvēlīgāki noteikumi

Dalībvalstis var ieviest vai turpināt piemērot noteikumus, kas pārsniedz priekšlikumā 
paredzētos noteikumus attiecībā uz cilvēktiesību un vides standartu aizsardzību izejvielu preču, 
kas rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām, piegādes ķēdē.
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PASKAIDROJUMS

Priekšvēsture un konteksts

Katru gadu tiek atmežoti1 pavisam 13 miljoni hektāru, un gandrīz visas atmežotās platības ir 
tropiskie meži (96 %). Atmežošanas galvenais iemesls (80 %) ir lauksaimniecības zemes 
paplašināšana2. Trīs izejvielu preces — soja, liellopu gaļa un palmu eļļa — ir saistītas ar gandrīz 
80 % no atmežotajām platībām pasaulē3. Citām izejvielu precēm, tādām kā kakao vai kafija, ir 
salīdzinoši neliela ietekme uz atmežošanu pasaulē. Taču, tā kā šo izejvielu preču ražošana ir 
lielā mērā koncentrēta dažās valstīs, to pēdas nospiedums un negatīvā ietekme attiecīgajās 
teritorijās ir ļoti liela4. Savienība importē un patērē 7–10 % no tādu kultūraugu un lopkopības 
produktu kopējā patēriņa, kas saistīti ar atmežošanu izcelsmes valstīs5. Savienība ir arī viena 
no lielākajām vairāku izejvielu preču, kas rada apdraudējumu mežam, tādu kā palmu eļļa 
(17 %), soja (15 %), gumija (25 %), liellopu gaļa (41 %), kukurūza (30 %), kakao (80 %) un 
kafija (60 %), importētājām pasaulē6.

Saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi jānorāda, ka atmežošana pasaulē rada aptuveni 12 % no 
globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām7. Atmežošana nozīmē arī to, ka tiek zaudēta 
biodaudzveidība, ko nevar atjaunot, iestādot jaunu mežu. Saistībā ar atmežošanas 
ekonomiskajām un sociālajām sekām jāņem vērā, ka no meža resursiem ir atkarīgi 1,6 miljardi 
cilvēku8. Valstīs, kurās tiesiskums ir vājš, zemes lietošanas tiesības bieži vien netiek ievērotas, 
un pirmiedzīvotāji zaudē iespējas piekļūt meža resursiem, kam ir būtiska nozīme vietējā 
ekonomikā.

Savienība, apņemoties īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus, Parīzes nolīgumu un Septīto vides 
rīcības plānu, ir arī dažādos līmeņos apņēmusies aizsargāt gan Eiropas, gan arī pasaules mežus 
un veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību. 

Savienība jau ir ieviesusi vairākus regulatīvus pasākumus tā dēvētās importētās atmežošanas 
problēmas risināšanai. Cita starpā tie ir 2003. gada rīcības plāns meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), Padomes 2005. gada Regula (EK) Nr. 2173/20059, 

1 Eiropas Komisija, ES Zinātnes centrs — mežsaimniecība, tīmekļa vietne.
2 Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), 2016. g.
3 Turpat.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Eiropas Komisija, Vide — pētījumi par ES rīcību, lai vērstos pret atmežošanu un palmu eļļas izmantošanu, 
tīmekļa vietne.
6 Turpat.
7 Smith, P. un citi, Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) [Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
citi zemes lietojumi], 2014., publikācijā "Klimata pārmaiņas 2014: klimata pārmaiņu mazināšana", III darba 
grupas raksts Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) ceturtajā novērtējuma ziņojumā [Edenhofer, O. un 
citi (redaktori)], Cambridge University Press, Kembridža, Apvienotā Karaliste, un Ņujorka, Ņujorka, ASV. 
8 Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).
9 Padomes 2005. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi 
kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.).

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/en/
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Regula (ES) Nr. 995/201010 (ES Kokmateriālu regula), Direktīva (ES) 2018/200111 kopā 
arDirektīvu (ES) 2015/151312 un Direktīva (ES) 2015/1513. Dažādos novērtējumos tika 
izvērtēta šo regulatīvo pasākumu efektivitāte un tvērums un tika secināts, ka tie nav pietiekami, 
lai globālo atmežošanu apturētu un vērstu pretējā virzienā1314.

Taču nav saskaņota ES tiesiskā regulējuma, kas tieši attiektos uz jautājumu par pārtiku vai 
barību, ko ražo no izejvielu precēm, kas rada apdraudējumu mežam, — arī tas ietekmē globālo 
atmežošanu. Savienība nesasniedza vides rīcības programmas septīto mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt tropu mežu izciršanas tempu. Ņemot to vērā, kā arī ņemot vērā neseno Komisijas 
pasūtīto pētījumu, organizēto apspriežu rezultātus un akadēmiķu atziņas šajā jomā, ir 
nepieciešama Savienības mēroga regulatīvā iejaukšanās. 

Komisija 2019. gada 23. jūlijā pieņēma paziņojumu "Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt 
un atjaunot pasaules mežus”15. Jaunā Komisija ir skaidri apliecinājusi, ka tā plāno veikt 
leģislatīvus pasākumus Savienības līmenī, lai vērstos pret globālo atmežošanu. Šī iecere tika 
apstiprināta komisāra amata kandidātu uzklausīšanās Eiropas Parlamentā16.

Eiropas Parlaments pastāvīgi aicina Komisiju pastiprināt Savienības rīcību, vēršoties pret 
globālo atmežošanu17. 18 Konkrētāk, Eiropas Parlaments savā 2020. gada 16. janvāra rezolūcijā 
par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP 15) aicināja 
Komisiju ierosināt uz pienācīgu rūpību balstītus tiesību aktus attiecībā uz produktiem, kas nav 
saistīti ar atmežošanu, ES tirgū19.

Referente iesaka Komisijai pirmo reizi iesniegt tiesību akta priekšlikumu par obligātu 
pienācīgas rūpības prasību piemērošanu Savienības tirgū laistām izejvielu precēm, kas rada 
apdraudējumu mežam un ekosistēmām.

Referente uzskata, ka ES Kokmateriālu regula var būt labs paraugs, ko izmantot, uzlabojot 
vairākus tās aspektus. Šādi uzlabojumi būtu jāveic Savienības tirgū laistajām izejvielu precēm 
piemērotajās prasībās — tām jābūt plašākām, paredzot ne tikai pienākumu likumīgi iegūt 
izejvielu preces izcelsmes valstī, bet arī iekļaujot ilgtspējas kritēriju un cilvēktiesību 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Dokuments attiecas uz EEZ) 
(OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīva (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1513, ar kuru groza 
Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par 
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (OV L 239, 15.9.2015., 1. lpp.).
13 Eiropas Komisija, Priekšizpēte par risinājumiem, lai izvērstu ES darbības, kas vērstas pret atmežošanu, COWI 
A/S, 2018, I daļa.
14 Eiropas Komisija, paziņojums "Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus", 
COM(2019)352 final.
15 Turpat.
16 Eiropas Parlaments, Politikas departaments, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, Urzulas fon der Leienas 
vadītās komisijas (2019.–2024. g.) komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības, PE 629.837, 
2019. gada novembris.
17 Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra rezolūcija par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību 
jaunattīstības valstīs: meži (2018/2003(INI)).
18 Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. aprīļa rezolūcija par palmu eļļu un lietusmežu izciršanu (2016/2222(INI)).
19 Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūcija par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu 
konferences 15. sesiju (2019/2824(INI)).

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/629837/IPOL_BRI(2019)629837_LV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/629837/IPOL_BRI(2019)629837_LV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_LV.html
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aizsardzību. Turklāt jāņem vērā gūtā pieredze saistībā ar ES Kokmateriālu regulas neveiksmīgo 
īstenošanu un izpildi. Tādēļ referente ierosina paredzētās regulas par izejvielu precēm, kas rada 
apdraudējumu mežam, priekšlikumā iekļaut uzlabotu īstenošanas un izpildes mehānismu.

Referente uzskata, ka ir jānosaka pienācīgas rūpības pienākumi ekonomikas dalībniekiem, kuri 
Savienības tirgū laiž izejvielu preces, kas rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām, jo 
ekonomikas dalībnieku centieni un brīvprātīgās saistības ar mērķi mazināt izejvielu preču, kas 
rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām, ietekmi uz atmežošanu un īstenot brīvprātīgus 
piegādes ķēdes pasākumus līdz šim ir bijuši diezgan ierobežoti un kopumā neapmierinoši20. 
Pētījumu rezultāti rāda, ka steidzami jāpastiprina publiskā sektora intervences pasākumi21.

Uzņēmumi un uzņēmēju asociācijas vairākkārt ir paudušas atbalstu šim viedoklim, tiekoties ar 
referenti. Tie pauda atbalstu Savienības pienācīgas rūpības regulai attiecībā uz izejvielu precēm, 
kas rada apdraudējumu mežam, un darīja to arī ar uzņēmējdarbību saistītu apsvērumu dēļ.

Šāda nostāja atbilst arī Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pasūtītajam 
pētījumam par pienācīgas rūpības prasībām piegādes ķēdē22, proti, saskaņā ar tā rezultātiem 
lielākā daļa uzņēmēju un citu ieinteresēto personu (68 %) bija norādījušas, ka pastāvošie 
brīvprātīgo pasākumu režīmi nav spējuši būtiski mainīt to, kā uzņēmumi pārvalda savu ietekmi 
uz sociālo jomu, vidi un pārvaldību, nedz arī ir nodrošinājuši tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
cietušajiem.

Pētījumā minēts, ka obligātas pienācīgas rūpības prasības nodrošinātu tiesību subjektiem 
"ievērojamus preventīvus ieguvumus", "iespējas aizsardzības jomā", kā arī "uzlabotu tiesas 
pieejamību, ja tiek radīta negatīva ietekme uz vidi”23, ko nenodrošina ziņošanas prasības. 

Saskaņā ar pētījumu obligātām pienācīgas rūpības prasībām būtu lielākā pozitīvā ietekme uz 
sociālo jomu, cilvēktiesībām un vidi, savukārt attiecībā uz brīvprātīgi piemērojamajām 
pamatnostādnēm un ziņošanas prasībām tiek uzskatīts, ka tās, visticamāk, nerada būtisku 
pozitīvu ietekmi nedz uz cilvēkiem, nedz arī planētu.

Mērķis

Tādējādi, pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, referentes mērķis, ierosinot priekšlikumu, 
ir nodrošināt dabisko mežu un dabisko ekosistēmu augstu aizsardzības līmeni, kā arī aizsargāt 
cilvēktiesības, kas varētu tikt skartas, ievācot, iegūstot un ražojot izejvielu preces, kas visbiežāk 
saistītas ar atmežošanu, ekosistēmu iznīcināšanu, meža un ekosistēmu degradāciju un 
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Referente uzskata, ka priekšlikumā jāietver arī dabiskās ekosistēmas, jo pretējā gadījumā 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E. F. un citi, The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature Climate Change 8, 
2018, 109.–116. lpp.
22 Lielbritānijas Starptautisko un salīdzinošo tiesību institūts un citi, Study on due diligence requirements 
through the supply chain [Pētījums par pienācīgas rūpības prasībām piegādes ķēdē], galīgais ziņojums, 2020.
23 Saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju tiesību subjekti ir visi cilvēki vai sociālās grupas ar īpašām 
tiesībām attiecībā pret atbildīgajām personām (valstīm un citiem publiskā sektora dalībniekiem), kurām ir 
pienākums aizsargāt un/vai ievērot to tiesības un kuras var saukt pie atbildības par to pārkāpumu 
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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spiediens tiks novirzīts uz šīm teritorijām, lai pārveidotu tās par lauksaimniecības zemi, tādējādi 
radot vienlīdz postošu ietekmi uz klimatu un biodaudzveidību. Priekšlikumā jāietver arī 
cilvēktiesības, jo cilvēktiesību pārkāpumi ir gan mežu un ekosistēmu iznīcināšanas veicinātāji, 
gan arī sekas. No meža resursiem atkarīgu iedzīvotāju tiesību uz zemes izmantošanu 
nodrošināšana rada tiešu labvēlīgu ietekmi uz mežiem un ekosistēmām.

Darbības joma

Referente uzskata, ka priekšlikums būtu jāattiecina uz dažādu lielumu ekonomikas 
dalībniekiem, jo citādi regulējuma nepilnību veidošanās apdraudētu regulas mērķus. Šis 
apsvērums attiecas arī uz to, ka priekšlikums jāpiemēro ekonomikas dalībnieku vērtības 
veidošanas ķēžu visiem posmiem. Šīs regulas piemērošana visiem ekonomikas dalībniekiem 
būtu atbilstīga Apvienoto Nāciju Organizācijas vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām, kuros uzsvērts, ka visiem uzņēmumiem ir pienākums ievērot cilvēktiesības. 
Referente vēlas uzsvērt, ka šāda atbildība ir piemērojama arī attiecībā uz vides aizsardzību.

Turklāt regula būtu jāattiecina uz visām finanšu iestādēm. Nesenā Global Witness pētījumā 
minēts, ka 2013.–2019. gadā ES reģistrētas finanšu iestādes bija viens no galvenajiem līdzekļu 
avotiem un atbalstīja sešus agrobiznesa uzņēmumus, kas bija saistīti ar klimatam būtisku mežu 
izciršanu Amazonē, Kongo baseinā un Papua Jaungvinejā, iegūstot 7 miljardus EUR24.

Referente piekrīt Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pasūtītajā pētījumā izdarītajiem 
konstatējumiem, ka Savienības mēroga pienācīgas rūpības regulējumā būtu jāiekļauj ļoti dažādi 
uzņēmumi, tostarp MVU un finanšu iestādes25.

Šķiet tikai loģiski, ka priekšlikumā iekļauto izejvielu preču un produktu izsekojamības 
pienākumi būtu jāpiemēro arī tirgotājiem. Izsekojamība nodrošina iespēju jebkurā brīdī 
identificēt attiecīgo(-s) ekonomikas dalībnieku(-s), kas tirgū laiž preces, uz ko attiecas regula, 
un kas tādējādi ir atbildīgs par pienācīgas rūpības prasību izpildi.

Komisija savā 2019. gada paziņojumā "Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot 
pasaules mežus" secināja, ka, aplūkojot kopējā galapatēriņā materializēto atmežošanu, 
Savienības patēriņš atbilst aptuveni 10 % no pasaules kopapjoma. Šādu situāciju rada 
galvenokārt tādu produktu imports ES kā palmu eļļa, gaļa, soja, kakao, kukurūza, kokmateriāli 
un kaučuks, tostarp arī pārstrādātu produktu vai pakalpojumu veidā. Tādēļ šīs izejvielu preces 
būtu jāiekļauj regulā. Ierosinātie pasākumi būtu jāpiemēro arī visiem produktiem, kuri satur 
izejvielu preces neapstrādātā vai pārstrādātā veidā, atsevišķi vai kopā ar citām izejvielu precēm, 
lai izvairītos no šādu produktu pieprasījuma veicināšanas un pienācīgas rūpības pienākuma 
apiešanas riska. Referente norāda, ka zinātnes atziņas par konkrētu izejvielu preču importa 
precīzu ietekmi uz mežu un ekosistēmu situāciju, kā arī cilvēktiesībām, joprojām tiek 
izstrādātas. Tādēļ referente ierosina citas izejvielu preces iekļaut regulas piemērošanas jomā, 
pieņemot deleģētos aktus.

24 Global Witness, Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook [ES atmežošanas 
apkarošanas darbībās pienācīga vērība jāpievērš finansējumam], 2020. 
25 Lielbritānijas Starptautisko un salīdzinošo tiesību institūts un citi, Study on due diligence requirements 
through the supply chain [Pētījums par pienācīgas rūpības prasībām piegādes ķēdē], galīgais ziņojums, 2020. 
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Vispārīgie pienākumi

Referente ierosina noteikt, ka izejvielu precēm, uz kurām attiecas priekšlikums, nevajadzētu 
būt iegūtām teritorijās, kas līdz 2008. gada 1. janvārim klasificētas kā dabiskie meži vai 
dabiskās ekosistēmas, taču pēc šā robeždatuma ir zaudējušas minēto statusu vai ir degradētas. 

Nosakot 2008. gada 1. janvāri par robeždatumu, priekšlikums tiktu pielāgots ilgtspējas 
noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā (ES) 2018/2001.

Definējot dabiskos mežus, dabiskās ekosistēmas, atmežošanu un meža un ekosistēmu 
degradāciju, referente iesaka izmantot pārskatatbildības satvarā noteiktās definīcijas un 
Direktīvā (ES) 2018/2001 paredzēto pieeju zemei ar augstu biodaudzveidības vērtību, kā arī 
ekosistēmām un zemei ar augstu oglekļa koncentrāciju. Referente uzskata, ka tie ir atzīti 
jēdzieni, un jau pieejamie norādījumi padara tos viegli izmantojamus. Turklāt pārskatatbildības 
satvara definīcijā noteikta skaidra atšķirība starp dabiskajiem mežiem un stādītu mežu, turklāt 
sniegta skaidra atsauce uz meža pārveidošanu stādītā mežā un ievērojamu un ilgstošu 
degradāciju.

Lai veicinātu īstenošanu, Komisijai ar deleģētajiem aktiem būtu regulāri jāpieņem papildināms 
tādu teritoriju saraksts, uz kurām attiecas priekšlikums.

Cilvēktiesību jomā ekonomikas dalībniekiem būtu jānodrošina, ka to produkti nav saistīti ar 
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas visbiežāk saistīti ar atmežošanu, ekosistēmu iznīcināšanu un 
meža un ekosistēmu degradāciju. Šādas cilvēktiesības ir zemes lietošanas tiesības, 
pirmiedzīvotāju tiesības, brīvprātīga, iepriekšēja un informēta piekrišana, ko paredz ANO 
Pastāvīgais pirmiedzīvotāju lietu forums, tiesības uz ūdeni, darba tiesības, kas paredzētas SDO 
pamata konvencijās, un citas starptautiski atzītas cilvēktiesības, kas saistītas ar zemes 
izmantošanu, zemes pieejamību vai zemes īpašumtiesībām.

Pienācīgas rūpības pienākums

Pamatojoties uz ESAO vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ESAO un FAO 
pamatnostādnēm par atbildīgām lauksaimniecības piegādes ķēdēm, referente iesaka 
ekonomikas dalībniekiem noteikt pienācīgas rūpības pienākumu, apspriežu rīkošanas 
pienākumu, pārredzamības nodrošināšanas un ziņošanas pienākumu, kā arī dokumentēšanas 
pienākumu. 

Attiecībā uz pienācīgu rūpību jāpiemēro uz risku balstīta pieeja. Referente uzsver, ka uz risku 
balstītas pieejas piemērošanai nevajadzētu liegt iespēju ekonomikas dalībniekiem iesaistīties 
konkrētos darījumos vai sadarboties ar konkrētiem darījumu partneriem, bet gan palīdzēt tiem 
efektīvi pārvaldīt negatīvo ietekmi augsta riska situācijās.

Piemērojot pienācīgas rūpības pienākumu, atbilstības nodrošināšana nav atkarīga no izcelsmes 
valstīm — tā vietā atbildība tiek uzlikta ekonomikas dalībniekiem, kuri vēlas izejvielu preces 
vai no tām iegūtos produktus laist Savienības tirgū. Kā referente uzsver, ir svarīgi, ka, atšķirībā 
no tādiem instrumentiem kā marķējums un sertifikācija, pienācīgas rūpības nodrošināšana nav 
atkarīga no patērētāju izvēles un tādējādi nodrošina potenciāli augstu efektivitātes līmeni 
regulējuma mērķu sasniegšanā.
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Īstenojot ierosinātos pasākumus, likumīga laišana Savienības tirgū būtu iespējama vien tad, ja 
ekonomikas dalībnieki, īstenojot pienācīgas rūpības procesu, varētu pierādīt, ka visi 
identificētie riski ir mazināti tādā mērā, ka tie ir vismaz nenozīmīgi. Turklāt, kā arī, lai veicinātu 
izpildi, ekonomikas dalībniekiem būtu pienākums nodrošināt izsekojamību un pārredzamību to 
piegādes ķēdē, kā arī ziņot par to, vai ir panākta atbilstība pienācīgas rūpības prasībām, it īpaši 
attiecībā uz riska novērtēšanu un mazināšanu.

Referente iesaka Komisijai izstrādāt pamatnostādnes, lai sniegtu atbalstu ekonomikas 
dalībniekiem minēto pienākumu izpildē. Lai Savienības mērogā nodrošinātu augstu kvalitāti un 
salīdzināmus pārredzamības un ziņošanas standartus, Komisijai par šiem jautājumiem būtu 
jāpieņem deleģētie akti.

Pienācīgas rūpības pienākums — ekonomikas dalībnieku pienākums nodrošināt pienācīgu 
rūpību visā to piegādes ķēdē, lai noteiktu, novērstu un mazinātu riskus un to ietekmi vides, 
sociālajā un cilvēktiesību jomā nolūkā nodrošināt Savienības tirgū laisto preču atbilstību 
ilgtspējas un juridiskajiem kritērijiem, ja tādi tiek pieņemti.

Tāpat kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 2173/2005, Savienībai un valstīm, kuras ražo izejvielu 
preces, kas rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām, būtu jāveic sarunas par brīvprātīgas 
partnerības nolīgumiem. Tomēr referente vēlas uzsvērt, ka, lai gan sarunas par brīvprātīgas 
partnerības nolīgumiem var ilgt vairākus gadus, obligāts pienācīgas rūpības regulējums 
attiecībā uz izejvielu precēm, kas rada apdraudējumu mežam, var stāties spēkā ātrāk, turklāt to 
var piemērot atsevišķi.

Ekonomikas dalībniekiem jābūt iespējai izmantot trešo pušu sertifikācijas sistēmas, lai apzinātu 
minēto pienākumu izpildi. Referente uzsver, ka trešo pušu sertifikācijas sistēmas nevar aizstāt 
ekonomikas dalībnieku pienācīgas rūpības pienākumus, kā arī ekonomikas dalībnieku 
atbildību. Ņemot vērā trešo pušu sistēmu un potenciāli svarīgu sertifikācijas shēmu ievērojamo 
daudzveidību, ekonomikas dalībniekiem, pirms tie secina, ka sistēma var veicināt priekšlikuma 
mērķu sasniegšanu, jāveic stingrs novērtējums, pamatojoties uz priekšlikumā noteiktajiem 
meža un ekosistēmu riska kritērijiem. Referente norāda, ka būtiski atšķiras sertifikācijas shēmu 
kvalitāte un ka to efektivitāte ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp to piemērošanas jomas, 
pārredzamības līmeņa un kritēriju stingrības26, kā arī prasītās revīziju regularitātes un kvalitātes, 
un objektivitātes. Šīs atšķirības ierobežo to, kādā mērā minētās sistēmas var konsekventi 
izmantot kā instrumentu atmežošanas novēršanai27. Veicot iepriekš minēto novērtējumu, jāņem 
vērā ne tikai meža un ekosistēmu riska kritēriji, bet arī īpaši pārvaldības kritēriji, kas attiecas 
uz neatkarību no rūpniecības nozares, sociālo un vides interešu integrēšanu standartu 
noteikšanā, neatkarīgu trešo pušu veiktu revīziju, revīzijas ziņojumu publiskošanu, 
pārredzamību visos posmos un atvērtību. Tikai pēc tam, kad veikts šāds novērtējums, 
ekonomikas dalībnieki var pieņemt lēmumu ņemt vērā trešo pušu sistēmas, ja tas ir 
nepieciešams un iespējams.

Pienākums rīkot apspriedes — ekonomikas dalībniekiem būtu jāapspriežas ar iesaistītajām 
ieinteresētajām personām par to pienācīgas rūpības pasākumu noteikšanu un īstenošanu, kā arī 
būtu jāievieš agrīnās brīdināšanas mehānisms, kas nodrošina iespēju trešām pusēm informēt 

26 Voigt, M. (redaktors), Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors, 
Outcomes for Society and the Environment [Ilgtspējas sertifikācijas shēmas lauksaimniecības un dabas resursu 
sektoros — ietekme uz sabiedrību un vidi], Londona un Ņujorka, Routledge, 2019.
27 Smit, H. un citi, Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond [Neatmežojošu 
piegādes ķēžu īstenošana — sertifikācija un citi aspekti], 2015. 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf
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ekonomikas dalībnieku par kaitējuma rašanās risku visā vērtības veidošanas ķēdē. Trešām 
pusēm bieži ir plašas speciālās zināšanas par vietējiem apstākļiem, un tās var palīdzēt 
ekonomikas dalībniekiem izpildīt to pienākumu novērst kaitējumu.

Pārredzamības nodrošināšanas un ziņošanas pienākums — ekonomikas dalībniekiem būtu 
regulāri un publiski jāziņo par to pienācīgas rūpības procesiem, darbībām un rezultātiem. 
Ziņojumu formāts un elementi būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem, lai nodrošinātu 
vienveidību un izvairītos no tā, ka ekonomikas dalībnieku ziņošanas praksē tiek izvēlētas 
vienkāršākās prasības. Publiskai ziņošanai būtu jānodrošina iespēja trešām pusēm rūpīgi 
uzraudzīt ekonomikas dalībnieku darbības.

Dokumentēšanas pienākums — ekonomikas dalībniekiem būtu rakstveidā jāreģistrē ziņas par 
to pienācīgas rūpības pasākumiem, lai būtu iespējams izmeklēt iespējamos regulas pārkāpumus, 
ja vēlākos posmos tiktu izvirzītas attiecīgas apsūdzības.

Kontrole, uzraudzība, izpilde un tiesas pieejamība

Pienācīgas rūpības process ir pamats, ko ekonomikas dalībnieks izmanto, lai pieņemtu lēmumu 
Savienības tirgū laist regulā ietvertās preces. Neņemot vērā to, vai ir nodrošināta atbilstība 
iepriekš minētajiem ilgtspējas un cilvēktiesību kritērijiem un pienākumiem, par šādu preču 
laišanu Savienības tirgū juridiskā atbildība jāuzņemas attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem, 
un šādos gadījumos izpildi publiskajā un privātajā sektorā prasa attiecīgi kompetentās 
administratīvās un tiesu iestādes, kā arī cietušās privātās puses.

Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka kompetentās iestādes uzrauga to, kā ekonomikas 
dalībnieki izpilda regulā noteiktos pienākumus (attiecībā uz pienācīgu rūpību, apspriedēm, 
ziņošanu un dokumentēšanu).

Ekonomikas dalībnieki par savu pienākumu neizpildi jāsauc pie kriminālatbildības. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz samērīgas, efektīvas un atturošas sankcijas par pienākumu neizpildi 
attiecībā uz pienācīgu rūpību, apspriedēm, ziņošanu un dokumentēšanu, kā arī gadījumos, kad 
regulā paredzēto pienākumu neizpilde rada kaitējumu videi vai cilvēktiesību pārkāpumus.

Savienības līmenī būtu jāizstrādā standarti un pamatnostādnes dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, lai nodrošinātu priekšlikuma efektīvu un saskaņotu īstenošanu un izpildi visā 
Savienībā. Referente uzskata, ka šai sakarā var ņemt vērā gūto pieredzi saistībā ar ES 
Kokmateriālu regulu.2829

Jāparedz iespēja trešām pusēm vērsties tiesas vai administratīvajās iestādēs, lai iesniegtu 
sūdzību par to, ka ekonomikas dalībnieki nav izpildījuši regulā noteiktos pienākumus. 
Ekonomikas dalībniekiem būtu jāpiemēro pierādīšanas pienākums, ja prasītājs iesniedz 
pamatoti pieejamus faktus un pierādījumus, kas ir pietiekami, lai pamatotu tā rīcību.

Ekonomikas dalībniekiem jābūt solidāri atbildīgiem par kaitējumu, kas radies, pārkāpjot 

28 Germanwatch, Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung, 2019.
29 Pasaules Dabas fonds, WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR) [WWF pārskats par 
ES Kokmateriālu regulas izpildi], 2019.
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cilvēktiesības un vides aizsardzības prasības, un jānodrošina tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja 
kaitējums nodarīts privātpersonām vai organizācijām.

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pētījuma par pienācīgas rūpības prasībām rezultāti 
norāda arī uz to, ka obligāti piemērojamos pienācīgas rūpības noteikumos ir jāparedz arī kāds 
atbildības veids, — šā pētījuma ietvaros 73 % ieinteresēto personu, kas sniedza atbildes, dod 
priekšroku nevis brīvprātīgām pamatnostādnēm, bet obligātām pienācīgas rūpības prasībām, 
kas tiek piemērotas kopā ar civiltiesisko vai kriminālatbildību un/vai sankcijām. Savukārt 
rūpniecības nozares organizāciju preferences ir gluži pretējas. 

Finansiālā ietekme

Priekšlikumā paredzētajiem pasākumiem lielākoties nav tieša ietekme uz ES darbības 
izdevumiem. Dalībvalstu papildu izmaksas saistībā ar šīs regulas īstenošanas panākšanu un 
uzraudzību būs atkarīgas no dalībvalstu izdarītās izvēles attiecībā uz īstenošanu, taču tās 
iespējams mazināt, ja attiecīgās izmaksas varētu iekļaut esošajās budžeta struktūrās, piemēram, 
vides vai muitas aģentūru, tiesas iestāžu un sistēmu budžetā. Turklāt referente uzsver, ka 
ietekme uz valsts budžetu jāvērtē, ņemot vērā priekšlikuma pozitīvo ietekmi uz vidi un 
cilvēktiesībām.

Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pasūtītā pētījuma par pienācīgas rūpības 
prasībām sākotnējos konstatējumos norādīts, ka ekonomikas dalībniekiem "ar obligātām 
pienācīgas rūpības prasībām saistītās izmaksas salīdzinājumā ar uzņēmumu ienākumiem ir 
salīdzinoši zemas. Uzņēmuma līmeņa papildu pastāvīgo izmaksu procentuālā daļa no 
uzņēmumu ienākumiem videi ir mazāka nekā 0,14 % MVU un 0,009 % lielākiem 
uzņēmumiem." 30

Turklāt Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pētījuma sākotnējie konstatējumi norāda 
uz to, ka ar pienācīgas rūpības pienākumiem saistītās izmaksas kompensētu Savienības mēroga 
regulējums, piedāvājot plānošanas drošību, visas Savienības ekonomikas dalībnieku 
vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, kā arī lielāku piesaistes efektu, ko nodrošina 
neapspriežami standarti.31

 
Lai gan Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pētījumā izklāstītie konstatējumi attiecas 
uz izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar transversālu pienācīgas rūpības regulējumu 
cilvēktiesību un vides aizsardzības jomā, referente uzskata, ka līdzīgas izmaksas un ieguvumus 
var aplēst saistībā ar obligātu pienācīgas rūpības regulējumu attiecībā uz izejvielu precēm, kas 
rada apdraudējumu mežam un ekosistēmām.

Plānotais Eiropas pievienotās vērtības novērtējuma pētījums sniegs plašāku ieskatu šajā 
jautājumā. 

Nobeiguma noteikumi

Referente uzskata, ka priekšlikumam jābūt de minimis pasākumam, un dalībvalstis attiecībā uz 

30  Lielbritānijas Starptautisko un salīdzinošo tiesību institūts un citi, Study on due diligence requirements 
through the supply chain [Pētījums par pienācīgas rūpības prasībām piegādes ķēdē], 2020, I DAĻA — 
KOPSAVILKUMA ZIŅOJUMS, 66. lpp.
31 Turpat.
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piegādes ķēdēm var īstenot stingrākus noteikumus.


