Paziņojums presei, ko nosūta visām dalībvalstīm

Eiropas Savienībā stājas spēkā jauna ES
Kokmateriālu regula
2013. gada 3. martā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs stājas
spēkā jauna ES Kokmateriālu regula (EUTR), lai cīnītos pret
tirdzniecību ar nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem. Regula attiecas
uz visiem kokmateriālu tirgus dalībniekiem, un ar to aizliedz Eiropas
tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, tādējādi vēršoties pret
nelikumīgu kokmateriālu ieguvi, kas ir aizvien lielāka problēma visā
pasaulē.
Šajā tiesību aktā, kas attiecas gan uz importētiem, gan Eiropas
Savienībā ražotiem kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, ir
minēta kārtība, kas jāievēro šā tirgus dalībniekiem, lai mazinātu
iespējamību izmantot nelikumīgi iegūtus kokmateriālus. Tas
nozīmē, ka tirgus dalībniekiem jeb tiem, kuri pirmoreiz laiž koka
izstrādājumus ES tirgū, jāveic likumības pārbaudes, lai tirgū nonāktu
tikai likumīgi iegūti kokmateriāli. Savukārt tirgotājiem jeb tiem, kuri
pērk vai pārdod kokmateriālus, kas jau ir laisti tirgū, ir pienākums
glabāt attiecīgu informāciju, lai varētu viegli izsekot pirktajiem
vai pārdotajiem kokmateriāliem. Tomēr regula nav robežkontroles
pasākums — ievestie kokmateriāli uz ES robežas netiks pārbaudīti.
EUTR attiecas uz plašu izstrādājumu klāstu1 — no papīra un
celulozes līdz masīvkoka izstrādājumiem un grīdas segumiem —,
kā arī palīdz Eiropas Savienības dalībvalstīm cīņā pret nelikumīgu
kokmateriālu ieguvi, kam ir postoša ietekme ekonomiskajā, vides un
sociālajā jomā, ne tikai izraisot atmežošanu un klimata pārmaiņas,
bet arī graujot likumīgu tirgus dalībnieku pūliņus un laupot tiem
iztikas līdzekļus, kā arī izraisot konfliktus par zemi un resursiem.
Ieviešot regulu, kas attiecas uz minētajiem jautājumiem, Latvija var
ietekmēt faktisko situāciju mežsaimniecības jomā gan Eiropā, gan
visā pasaulē un palīdzēt izskaust nelikumīgu kokmateriālu ieguvi.

1	Daži kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz ko regula neattiecas, ir
izstrādājumi no otrreizējām izejvielām un iespieddarbi, piemēram, grāmatas,
žurnāli un laikraksti. EUTR pielikumā iekļauts pilns saraksts ar tiem
izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.
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Piezīmes redaktoram
1.

ES Kokmateriālu regulas, ko 2010. gada 20. oktobrī
pieņēma Eiropas Parlaments un Padome un ko 2013. gada
3. martā piemēros visās ES dalībvalstīs, pilns teksts ir
pieejams šeit: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0995:LV:NOT

2.

Saskaņā ar EUTR nelikumīga kokmateriālu ieguve ir
kokmateriālu iegūšana tādā veidā, kas ir pretrunā ieguves valsts normatīvajiem aktiem.

3.

Kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas spēkā
esoša FLEGT licence vai CITES atļauja, jau atbilst regulas
prasībām.

4.

Šī regula neattiecas uz privātpersonām, kas pērk vai pārdod
kokmateriālus vai koka izstrādājumus personīgai lietošanai
(nevis komerciāliem nolūkiem).

