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Tīmekļa saites

EUTR teksts:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v .
do?uri=CELEX:32010R0995:LV:NOT

EUTR kopsavilkums:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Norādījumu dokuments par EUTR:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

ES Kokmateriālu regulas (EUTR) 
tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Vai jūs jau zinājāt? 
No 2013. gada 3. marta tiek 
piemērota ES Kokmateriālu regula 
(EUTR), ar ko aizliedz laist Eiropas 
Savienības tirgū nelikumīgi iegūtus 
kokmateriālus.

Jūs nodarbojaties 
ar kokmateriālu 
tirdzniecību?
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(*)  Lai uzzinātu, vai regula attiecas uz konkrētu izstrādājumu, importētājiem jāiepazīstas ar kombinēto 
nomenklatūru, kas iekļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā.

Jaunā ES KoKmatEriālu 
rEgula (EUTR)
Saskaņā ar EUTR ir aizliegts ES tirgū laist 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un no šādiem 
kokmateriāliem izgatavotus koka izstrādājumus. 
Šī regula attiecas uz ES tirgū pirmo reizi laistiem 
kokmateriāliem un koka izstrādājumiem.

Kāpēc ir vajadzīgs jauns tiesību akts?
ES vēlas apturēt nelikumīgu kokmateriālu ieguvi, t. i., pārtraukt 

kokmateriālu iegūšanu tādā veidā, kas ir pretrunā ieguves valsts 

normatīvajiem aktiem.

Kādu kaitējumu rada nelikumīga 
kokmateriālu ieguve?

Ekonomikas joma
Tās rezultātā tiek zaudēti ieņēmumi un grauti 
likumīgu tirgus dalībnieku pūliņi.

Vides joma
Tā ir saistīta ar atmežošanu, klimata pārmaiņām 

un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Sociālā joma
Tā ir saistīta ar konfliktiem par zemi un resursiem, 

kā arī vietējo kopienu nerespektēšanu.

Kāda nozīme ir FLEGT licencēm vai CITES 
atļaujām?
Ja kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, ko tirgojat, ir piešķirta 

derīga FLEGT licence vai CITES atļauja, tie jau atbilst regulas 

noteikumiem.

Uz kādiem izstrādājumiem regula attiecas?
Regula attiecas uz plašu kokmateriālu un koka izstrādājumu klāstu, 

kas ražoti Eiropas Savienībā un importēti no citām valstīm. Tomēr tā 

neattiecas uz visiem kokmateriālu veidiem un koka izstrādājumiem.

EUTR pielikumā skatiet pilnu sarakstu ar tiem izstrādājumiem, uz 

kuriem attiecas šis tiesību akts.

Uz kādiem izstrādājumiem regula neattiecas? 
Jāņem vērā, ka šis uzskaitījums nav visaptverošs.

 ■ Izstrādājumi no otrreizējām izejvielām
 ■ Iespieddarbi, piemēram, grāmatas, žurnāli un laikraksti
 ■ Iesaiņojuma materiāli, kuros iesaiņotas preces un kurus lieto tikai 

tam, lai saturētu, aizsargātu vai pārnēsātu citus izstrādājumus
 ■ Daži izstrādājumi no bambusiem un rotangpalmām
 ■ Citi izstrādājumi, kas nav iekļauti pielikumā(*)

Kā šo tiesību aktu ievieš?
Regula ir saistoša visām ES dalībvalstīm. Jūsu valsts likumdevējs 

nosaka sankcijas, lai nodrošinātu regulas ievērošanu. Katrā valstī 

ir kompetentā iestāde, kas koordinē regulas ieviešanu.

EUTR nav robežkontroles pasākums – importētie izstrādājumi uz 

robežas netiek pārbaudīti.

Uz kurām personām attiecas regula?
Saskaņā ar regulu tie, kuri nodarbojas ar kokmateriālu un koka 

izstrādājumu tirdzniecību, ir iedalīti divās kategorijās: tirgus 
dalībnieki un tirgotāji.

tirguS dalībniEKi tirgotāJi

Ja jūs pirmoreiz laižat 
kokmateriālus vai koka 
izstrādājumus ES tirgū.

Ja jūs komerciālos nolūkos pērkat 
vai pārdodat kokmateriālus vai 
koka izstrādājumus, kas jau 
ir laisti iekšējā tirgū.

Jūsu atbildība Jūsu atbildība

Laižot kokmateriālus ES tirgū, 
jums ir pienākums veikt likumības 
pārbaudi. Jūsu uzdevums 
ir mazināt risku laist tirgū 
nelikumīgi iegūtus kokmateriālus 
vai koka izstrādājumus, kas 
izgatavoti no nelikumīgi iegūtiem 
kokmateriāliem. Proti, jums ir 
jāievieš risku regulācijas sistēma, 
ko dēvē par likumības pārbaužu 
sistēmu. Tās pamatelementi ir šādi:
• informācija;
• riska novērtēšana;
• riska mazināšana.

Jums ir pienākums glabāt 
informāciju par piegādātājiem 
un klientiem, lai varētu pēc 
iespējas vieglāk izsekot jūsu 
tirgotajiem kokmateriāliem.

Kā tirgus dalībnieki veic likumības pārbaudi?
Ja esat tirgus dalībnieks, jūs varat vai nu izstrādāt savu likumības 

pārbaužu sistēmu, vai arī izmantot kādu no pārraudzības 
organizācijas izstrādātajām sistēmām. Tuvāko pārraudzības 

organizāciju meklējiet mūsu tīmekļa vietnē.


