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13.5.2015 A8-0141/60 

Pakeitimas  60 
Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus 
tiekimo grandin÷s patikrinimu, siekiant 
apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
paj÷gų12 galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema 
siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo d÷l 
importuotojų, lydyklų ir rafinavimo 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didel÷s 
rizikos zonų, tiekimo praktikos. 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
patvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo 
grandin÷s patikrinimu, siekiant apriboti 
ginkluotų grupuočių ir saugumo paj÷gų12 
galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema 
siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo d÷l 
importuotojų, lydyklų ir rafinavimo 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didel÷s 
rizikos zonų, tiekimo praktikos. 

__________________ __________________ 
12 Ginkluotos grupuot÷s ir saugumo 
paj÷gos – kaip apibr÷žta EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų d÷l atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didel÷s rizikos zonų grandinių II priede 
(Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 
2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

12 Ginkluotos grupuot÷s ir saugumo 
paj÷gos – kaip apibr÷žta EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų d÷l atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didel÷s rizikos zonų grandinių II priede 
(Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 
2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Pakeitimas  61 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 2 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandin÷s patikrinimo prievol÷s, 
taikomos Sąjungos importuotojams, kurie 
nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių 
sud÷tyje yra alavo, tantalo, volframo ir 
aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip 
išd÷styta I priede, importuotojai. 

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandin÷s patikrinimo prievol÷s, 
taikomos Sąjungos naudingųjų iškasenų 
lydykloms, rafinavimo įmon÷ms ir 
importuotojams, taip pat prievol÷s, 
taikomos lydytų ir perdirbtų metalų 
importuotojams, kurie nusprendžia būti 
patvirtinti kaip atsakingi importuotojai. Šis 
reglamentas taikomas I priede 
nurodytoms naudingosioms iškasenoms ir 
metalams. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Pakeitimas  62 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas gali pasitvirtinti kaip 
atsakingas importuotojas, pateikdamas 
valstyb÷s nar÷s kompetentingai institucijai 
deklaraciją, kad jis laikosi šiame 
reglamente nustatytų išsamaus tiekimo 
grandin÷s patikrinimo prievolių. Kartu su 
deklaracija pateikiami dokumentai, 
įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies 
atlikto audito rezultatus, kuriais 
importuotojas patvirtina, kad laikosi 
prievolių. 

1. Bet kokia Sąjungos naudingųjų 
iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, lydykla, rafinavimo įmon÷ ir 
importuotojas pateikia valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai deklaraciją, kad 
laikosi šiame reglamente nustatytų 
išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 
prievolių. Kartu su deklaracija pateikiami 
reikiami dokumentai, kuriais įrodoma, 
kad importuotojas šių prievolių laikosi, be 
kita ko, trečiajai šaliai atlikus 
nepriklausomą auditą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Pakeitimas  63 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kiekvienas Sąjungos lydytų ar 
perdirbtų metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas gali patvirtinti 
kaip atsakingas importuotojas, 
pateikdamas valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai deklaraciją, 
kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų 
išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 
prievolių. Kartu su deklaracija pateikiami 
reikiami dokumentai, kuriais įrodoma, 
kad importuotojas šių prievolių laikosi, be 
kita ko, trečiajai šaliai atlikus 
nepriklausomą auditą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Pakeitimas  64 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

3 straipsnio 2 dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi jiems taikomų 
prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius, valstyb÷s nar÷s 
kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus. 

2. Siekdamos užtikrinti, kad Sąjungos 
naudingųjų iškasenų lydyklos, rafinavimo 
įmon÷s ir importuotojai, taip pat 
patvirtinti atsakingi lydytų ar perdirbtų 
metalų importuotojai laikytųsi jiems 
taikomų prievolių pagal šio reglamento 4, 
5, 6 ir 7 straipsnius, valstyb÷s nar÷s 
kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Pakeitimas  65 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 straipsnio 2 dalies b puktas 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandin÷s patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius; 

b) kaip audito tikslas, remiantis surinktais 
įrodymais, padaromos išvados ir 
nustatoma, ar lydyklos, rafinavimo įmon÷s 
ar importuotojo išsamaus tiekimo 
grandin÷s patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius, ir audito 
ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos 
audituojamai įmonei, kaip patobulinti jos 
išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 
praktiką; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Pakeitimas  66 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 1 dalies įvadin÷ dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne v÷liau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį pra÷jusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją: 

1. Ne v÷liau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. kiekviena Sąjungos naudingųjų 
iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, lydykla, rafinavimo įmon÷ ir 
importuotojas, taip pat kiekvienas 
patvirtintas atsakingas lydytų ar perdirbtų 
metalų importuotojas valstyb÷s nar÷s 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį pra÷jusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Pakeitimas  67 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Patvirtintiems atsakingiems lydytų ir 
perdirbtų metalų importuotojams 
netaikomas reikalavimas atlikti 
nepriklausomą trečiosios šalies vykdomą 
auditą pagal šio reglamento 3 straipsnio 
1a dalį, jei jie pateikia esminių įrodymų, 
kad visos lydyklos ir rafinavimo įmon÷s, 
esančios jų tiekimo grandin÷je, laikosi šio 
reglamento nuostatų. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Pakeitimas  68 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Laikoma, kad į šį sąrašą įtrauktos 
lydyklos ir rafinavimo įmon÷s atitinka 
reglamento nuostatas. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Pakeitimas  69 

Marielle de Sarnez 
ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų importuotojų atliekamas 
pasitvirtinimas 
COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 
 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui tur÷tų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Pra÷jus ne 
daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, 
o v÷liau kas šešerius metus Komisija tur÷tų 
peržiūr÷ti šio reglamento veikimą ir 
veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir 
didel÷s rizikos zonų skatinimą. Prireikus, 
su ataskaitomis gali būti teikiami 
atitinkami teis÷kūros pasiūlymai, kuriuose 
gali būti nustatytos privalomos priemon÷s, 

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui tur÷tų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Pra÷jus ne 
daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, 
o v÷liau kas šešerius metus Komisija tur÷tų 
peržiūr÷ti šio reglamento veikimą ir 
veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir 
didel÷s rizikos zonų skatinimą. Remiantis 
poveikio vertinimo rezultatais, su 
ataskaitomis gali būti teikiami atitinkami 
teis÷kūros pasiūlymai, kuriuose gali būti 
nustatytos privalomos priemon÷s, įskaitant 
prievoles teikti informaciją; 

Or. en 

 
 
 


