Vai importētāji ir gatavi ES kokmateriālu regulas aizstāšanai?
Jaunā Eiropas Savienības regula par atmežošanas novēršanu (EUDR)
drīzumā aizstās Eiropas Savienības kokmateriālu regulu (EUTR), un jauns
pētījums atklāja, ka kokmateriālu importētāji Apvienotajā Karalistē,
Beļģijā, Austrijā, Francijā un Itālijā ir ārkārtīgi nesagatavoti gaidāmajām
regulējuma izmaiņām.
Ļoti iespējams, ka saskaņā ar EUDR tagad importētājiem, kas pirmo reizi
laiž preces ES tirgū, tiks noteikti obligātās uzticamības pārbaudes
pienākumi. Prasība pierādīt pienācīgu rūpību līdz pat izcelsmes vietai
prasīs no nozares pārstāvjiem visā pasaulē būtiskas pārmaiņas.
Aģentūras iov42 pētījumā atklājās, ka 74 % aptaujāto atzina, ka nav
pilnībā sagatavojušies gaidāmajai regulai, iespējams, tāpēc, ka regula vēl
nav oficiāli apstiprināta. Tomēr, aplūkojot konkrētus reģionus,
satraucoši ir tas, ka 12 % Beļģijas importētāju nebija pilnībā informēti par
gaidāmo regulējumu, savukārt 51 % importētāju Apvienotajā Karalistē
apgalvoja, ka ir tikai nedaudz sagatavoti.
Tomēr 72 % no aptaujātajiem atklāja, ka viņi patiesībā ir ieinteresēti
sagatavoties regulas ieviešanai, un 43 % apgalvoja, ka viņi pozitīvi vērtē
pilnīgas izsekojamības risinājumus. Tomēr viņus kavē nepamatotas bailes
un izpratnes trūkums par to, kā izsekojamības risinājumi, piemēram,
Dalītās virsgrāmatas tehnoloģija (vai biežāk saukta vienkārši par
blokķēdi), var nodrošināt pienācīgu pārbaudi.
No aptaujātajiem 46 % respondentu pilnībā neizprot noteikumus un to,
kā tie tos ietekmēs, savukārt 56 % uzskata, ka, izmantojot izsekojamības
tehnoloģiju, piemēram, blokķēdi, var tikt izpausti komercnoslēpumi.
Interesanti, ka 48 % arī norādīja, ka lielāka izsekojamība var atklāt
nepilnības vai problēmas piegādes ķēdē, tādējādi uzsverot, kāpēc ir
nepieciešams regulējums.
Deivids Kolmens (David Coleman), iov42 galvenais produktu direktors,
teica: "Mēs atrodamies kritiskā brīdī kokrūpniecības nozarē. Ņemot vērā
to, ka tuvojas jauni, visaptveroši noteikumi, ir svarīgi, lai nozares
dalībnieki būtu gatavi. Mūsu pētījums liecina, ka importētāji Eiropā ir
zināmā mērā gatavi pielāgoties šiem noteikumiem, taču joprojām pastāv

vilcināšanās un izpratnes trūkums par to, kā izsekojamības risinājumi var
palīdzēt. Dalītās virsgrāmatas tehnoloģija (DLT) ir ideāli piemērota, lai
palīdzētu uzņēmumiem uzlabot to kokmateriālu izsekojamību, ņemot
vērā gaidāmās regulējuma izmaiņas, kā arī veidot uzticības saites visā
kokmateriālu ekosistēmā."
Pētījumā arī konstatēts, ka vidēji 83 % respondentu pusi vai vairāk laika
pavada, meklējot informāciju par klientiem, kas nozīmē, ka daudz mazāk
laika tiek veltīts ieņēmumus veicinošām darbībām. Pašlaik nav nekas
neparasts, ka uzņēmumi glabā uzticamības pārbaudes pierādījumus
vienā vietā. Tas nozīmē, ka dokumenti ir piesaistīti atsevišķiem
darbiniekiem, kas nozīmē, ka tie nav viegli pieejami plašākam uzņēmuma
lokam, klientiem un izpildes nodrošināšanai, un var tikt pat pazaudēti, ja
attiecīgā persona atstāj uzņēmumu. Tomēr tiesībaizsardzības iestādes
var pieprasīt iepazīties ar pierādījumiem par darījumiem ar
kokmateriāliem, kas veikti pirms vairākiem gadiem, un tas rada grūtības
atrast dokumentus.
Ja tiek konstatēts, ka uzņēmumi nav veikuši pienācīgas pārbaudes, tas
var ne tikai kaitēt reputācijai, bet nopietnākos gadījumos par
neatbilstību var tikt piemēroti naudas sodi, aresti un, sliktākajā
gadījumā, pat brīvības atņemšana.

