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ĪSS PAMATOJUMS

Visā pasaulē augot pieprasījumam pēc koksnes un koksnes izstrādājumiem, strauji aug arī to 
tirdzniecības apmēri. Tā rezultātā daudzās koksnes ražotājās valstīs nelegālā mežizstrādē 
iegūtas koksnes tirdzniecība veido ļoti lielu daļu no kopējās koksnes tirdzniecības. Šādas 
darbības, īpaši jaunattīstības valstīs, rada ievērojamus kaitējumus videi, sabiedrībai un 
ekonomikai. ES jācīnās pret nelikumīgu mežizstrādi un jāveicina likumīga mežizstrāde.

ES Rīcības plānā meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika 
ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus šī jautājuma risināšanā. ES 
ir vienojusies ar koksnes ražotājām valstīm par brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem 
(VPA), kuri līgumslēdzējām pusēm par juridiski saistošu pienākumu nosaka licencēšanas 
sistēmas ieviešanu un koksnes un koksnes izstrādājumu tirdzniecības reglamentēšanu. ES arī 
joprojām uzsāk un atbalsta starptautiskas iniciatīvas un piedalās divpusējās un daudzpusējās 
sarunās ar trešām valstīm ANO Mežu forumā un Starptautiskajā tropu kokmateriālu 
organizācijā un divpusējās sarunās ar lielākajām koksnes patērētājām valstīm, piemēram, 
ASV, Ķīnu, Krieviju un Japānu. Šajos starptautiskajos forumos ES ir jāuzsver tirgus 
dalībnieku pienākumi un nepieciešamība izmantot visus pieejamos līdzekļus, tai skaitā 
jaunākās tehnoloģijas, lai atklātu, izsekotu, reģistrētu un apkarotu nelikumīgu mežizstrādi, kā 
arī lai veicinātu likumīgu mežizstrādi.

Ar šo regulu ES beidzot ir panākusi attīstību, jo tajā tiek uzsvērta to tirgus dalībnieku 
atbildība, kuri ir iesaistīti koksnes laišanā ES tirgū. Šis Eiropas Komisijas priekšlikums ir 
nepieciešams, lai cīnītos pret mežu izciršanu un nelikumīgu mežizstrādi, nosakot stingru 
likumības standartu koksnei un koksnes izstrādājumiem, palīdzētu aizsargāt mežus un 
bioloģisko daudzveidību, mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un ievērotu to cilvēku tiesības, 
kuri ir atkarīgi no mežu resursiem. 

Taču, lai šis priekšlikums būtu pavisam efektīvs, tas ir jāstiprina un jāuzlabo. Lai ieviestu 
tiešām iedarbīgus soda līdzekļus, regulā jāuzsver pārkāpuma jēdziens, lai nevienam tirgus 
dalībniekam, kurš ES teritorijā importē un uzglabā nelikumīgi iegūtu koksni, nerodas sajūta, 
ka iespēja saņemt bargu sodu uz viņu neattiecas.  Tādēļ tekstā nevajadzētu pieļaut nepilnības, 
kuras tirgus dalībnieki var izmantot, lai apietu regulas noteikumus. Turklāt tekstā paredzētā 
pienācīgā rūpība, it īpaši riska pārvaldības procedūras, jādefinē skaidrāk un efektīvāk. Lai 
garantētu regulas efektivitāti, būtu jānodrošina, ka tās īstenošana tirgus dalībniekiem ir 
praktiska. Arī dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pienācīgas pilnvaras muitas 
jomā, lai kontrolētu koksnes izstrādājumu starptautisko tirdzniecību, pat pārmeklējot kravas 
sūtījumus, izmeklētu noziegumus un iespējamos pārkāpumus, informētu prokuratūru par 
likumpārkāpējiem un reģistrētu nelikumīgas darbības.  

Visbeidzot, Eiropas Savienībai būtu jāizvērtē pasākumi, kurus pieņēmusi ASV valdība, proti, 
ASV Leisija likumu (US Lacey Act), ar kuru tiek aizliegta nelikumīgi iegūtu augu un to 
izstrādājumu, tai skaitā koksnes un koksnes izstrādājumu, tirdzniecība. Papildus partnervalstu 
un importētāju pienākumu ieviešanai Komisijai būtu jāizskata arī iespēja ieviest īpašus 
pienākumus mazumtirgotājiem.
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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāatbalsta
globālie centieni risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu, Padome un 
Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par 
šo paziņojumu.

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāsekmē
globālie centieni risināt nelikumīgas 
mežizstrādes problēmu un atbalstīt 
ilgtspējīgu likumīgu mežizstrādi, 
pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību, 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un 
nabadzības samazināšanu, kā arī sociālo 
vienlīdzību un valstu suverenitāti, Padome 
un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu 
par šo paziņojumu.

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir pienākums aizsargāt atbildīgus ražotājus, kuri darbojas likumīgi un 
ievērojot ilgtspējības kritērijus, un viņiem palīdzēt. Šo pienākumu pilda papildus darbībām, 
kuru mērķis ir pārtraukt tirdzniecību ar nelikumīgiem ražotājiem visā pasaulē.

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

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Divpusējās sarunās ar lielākajām 
koksnes patērētājvalstīm, piemēram, ASV, 
Ķīnu, Krieviju un Japānu, Kopienai būtu 
arī jācenšas panākt to, ka šo problēmu 
apspriež, savstarpēji tuvina saskaņotus 
atbilstošos tirgus dalībnieku pienākumus 
pašu valstu koksnes tirgū un izveido 
neatkarīgu pasaules mēroga nelikumīgas 
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mežizstrādes trauksmes sistēmu un 
reģistru, kuru veido, piemēram, Interpols 
un attiecīga Apvienoto Nāciju 
Organizācijas struktūra, izmantojot 
jaunākās satelītu meklēšanas 
tehnoloģijas.

Pamatojums

Lielākajām starptautiskajām koksnes importētājām un ražotājām valstīm ir pienākums 
sadarboties un izmantot visas politiskās, juridiskās un tehnoloģiskās iespējas, lai novērstu 
nelikumīgu mežizstrādi. Pretējā gadījumā tikai dažas valstis ir ar mieru ierobežot koksnes 
eksporta vai importa iespējas saskaņā ar brīvprātības principu un bez starptautiskas 
koordinācijas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Tirgus dalībniekiem no valstīm, 
kurās ir starptautiskas ekoloģiskas 
nozīmes meži, būtu jāuzņemas īpaša 
atbildība par ilgtspējīgu koksnes 
izmantošanu.

Pamatojums

Pienākumus darboties pareizi, pirmām kārtām, vajadzētu uzlikt tirgus dalībniekiem no valstīm 
ar lielām mežu platībām, kuras veido Zemes „zaļās plaušas” un kurām ir liela nozīme cīņā 
pret globālo sasilšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem 
faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties 
nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus 
dalībnieku darbības. 

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes 
sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem 
faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties 
nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus 
dalībnieku darbības. Efektīvākie 
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risinājumi, kā novērst to, ka tirgus 
dalībnieki pērk koksni no nelikumīgiem 
piegādātājiem, ir pastiprināt prasības un 
pienākumus un uzlabot juridiskos 
līdzekļus, lai par nelikumīgā mežizstrādē 
iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu 
valdījumu un tirdzniecību sauktu pie 
atbildības tirgus dalībniekus, kuri šo 
koksni un koksnes izstrādājumus laiž ES 
tirgū.

Pamatojums

Regulā piedāvātajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai ierobežotu nelikumīgi iegūtas koksnes 
laišanu tirgū un tirdzniecību, jābūt skaidrākiem un konkrētākiem. Tikai apvienojot stimulus 
un soda līdzekļus, tiešām var novērst to, ka tirgus dalībnieki izvēlas sadarboties ar 
nelikumīgiem piegādātājiem no trešām valstīm.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vispārējais mērķis sasniegt 
ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju 
izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte. 
Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties 
samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas 
tirgū laiž koksni un koksnes 
izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos 
ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK) 
Nr. XX/XX par atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanas veicināšanu, šo 
regulu šādiem izstrādājumiem nav 
jāpiemēro .

svītrots

Pamatojums

Regulā nebūtu jāiekļauj nepilnības, kuras varētu izmantot, lai laistu tirgū nelikumīgā 
mežizstrādē iegūtu koksni.



AD\763581LV.doc 7/10 PE416.656v02-00

LV

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants  1. punkts  -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) izmantojot izsekojamības sistēmu un 
trešās personas īstenotas pārbaudes, 
nodrošina, ka tirgū tiek darīta pieejama 
tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes 
izstrādājumi;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants  1. punkts  b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ietver riska pārvaldības procedūru un b) ietver efektīvu un skaidru riska 
pārvaldības procedūru, kurā galvenā 
uzmanība tiek pievērsta tirgus dalībnieku 
kontrolei un finanšu līdzekļiem augsta 
riska darbību gadījumos un kurā iekļauti 
šādi pasākumi:
i) riska sistemātiska noteikšana;
ii) visu riska mazināšanai nepieciešamo 
pasākumu īstenošana;
iii) tādu procedūru un uzskaites ieviešana, 
kuru regulāri veic, lai pārbaudītu, ka i) 
un ii) apakšpunktā minētie pasākumi ir 
efektīvi, un vajadzības gadījumā tos 
pārskatītu;

Pamatojums

Regulā ir jāprecizē, kas tiek sagaidīts no tirgus dalībniekiem attiecībā uz riska pārvaldības 
procedūru, un jāņem vērā izmaksas, kas rodas, pārbaudot piegādātāju darbību, un kas jāsedz 
it īpaši tiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību ar ārvalstīm.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants  2. punkts  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka 
kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks 
laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta 
īstenošanai, lai nodrošinātu to, ka tirgus 
dalībnieki interpretē noteikumus vienādi 
un efektīvi tos ievēro. It īpaši Komisija 
nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv 
risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu 
koksni un koksnes izstrādājumus.

Pamatojums

Efektīvi izrādīt pienācīgu rūpību, kas tirgus dalībniekiem ir obligāta, var tikai tad, ja tirgus 
dalībnieki, it īpaši tie, kuri veic darījumus ar ārvalstu piegādātājiem, skaidri izprot savus 
pienākumus un var tos praktiski un savlaicīgi izpildīt. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants  1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu sankciju 
uzlikšanu par šīs regulas pārkāpumiem:

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. pants  1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Kompetentās iestādes aprīko ar 
uzticamām izsekošanas sistēmām, lai tās 
varētu sekot starptautiskajai koksnes 
produktu tirdzniecībai, un valsts 
monitoringa sistēmām, lai tās varētu 
novērtēt tirgus dalībnieku darbības 
rezultātus pienākumu pildīšanā un 
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palīdzētu tirgus dalībniekiem noteikt 
koksnes un koksnes izstrādājumu 
piegādātājus, kuri atrodas augsta riska 
kategorijā.

Pamatojums

Regulā nav paredzēti kritēriji, kas efektīvi ļautu pilnvarotajām valsts iestādēm izpildīt 
prasības attiecībā uz katra tirgus dalībnieka pārbaudi. Ir jāuzlabo veidi, kā tās var kontrolēt 
un uzraudzīt koksnes tirdzniecību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10. pants  1. punkts  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai valsts iestādes spētu īstenot visus regulā minētos aspektus, tām ir jābūt pilnvarotām 
uzraudzīt visu procesu, kas saistīts ar cīņu pret nelegālā mežizstrādē iegūtas koksnes 
nonākšanu ES tirgū. Tas attiecas arī uz sadarbību ar valsts muitas, policijas un tiesu 
iestādēm.
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