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13.5.2015 A8-0141/60 

Grozījums Nr.  60 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai mazinātu bruĦoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas 
sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzĦēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteĦu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām. 

1. Lai mazinātu bruĦoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes sertifikācijas 
sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzĦēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteĦu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām. 

__________________ __________________ 
12 “BruĦotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.). 

12 “BruĦotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Grozījums Nr.  61 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šajā regulā paredz piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteĦus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem. 

2. Šajā regulā paredz piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības kausēšanas un attīrīšanas 
uzĦēmumiem un izrakteĦu importētājiem, 
kā arī pienākumus kausētu vai attīrītu 
metālu importētājiem, kuri izvēlas tikt 
sertificētiem par atbildīgiem 
importētājiem. IzrakteĦi un metāli, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā, ir 
norādīti I pielikumā. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Grozījums Nr.  62 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Visi regulas darbības jomas izrakteĦu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda 
piegādes ėēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus, kas izklāstīti šajā regulā. 
Deklarācija ietver dokumentāciju, kurā 
importētājs apstiprina, ka pilda 
pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās 
personas veiktas revīzijas rezultātus. 

1. Visi Savienības regulas darbības jomā 
ietverto izrakteĦu kausēšanas un 
attīrīšanas uzĦēmumi un importētāji 
deklarē dalībvalsts kompetentajai iestādei, 
ka pilda piegādes ėēdes pienācīgas 
pārbaudes pienākumus, kas izklāstīti šajā 
regulā. Deklarācija ietver vajadzīgo 
dokumentāciju, lai atspoguĜotu 
importētāja atbilstību šiem pienākumiem, 
tostarp neatkarīgas trešās personas veiktā 
revīzijā. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Grozījums Nr.  63 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 1.a. Visi Savienības šīs regulas darbības 

jomas kausētu vai attīrītu metālu 
importētāji var tikt sertificēti par 
atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka 
pilda piegādes ėēdes pienācīgas 
pārbaudes pienākumus, kas izklāstīti šajā 
regulā. Šī deklarācija ietver vajadzīgo 
dokumentāciju, lai atspoguĜotu 
importētāja atbilstību šiem pienākumiem, 
tostarp neatkarīgas trešās personas veiktā 
revīzijā. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Grozījums Nr.  64 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi 
importētāji, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteĦus un metālus, 
pilda pienākumus saskaĦā ar šīs regulas 4., 
5., 6. un 7. pantu. 

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka Savienības izrakteĦu 
kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumi un 
importētāji, kā arī kausētu vai attīrītu 
metālu sertificēti atbildīgi importētāji pilda 
pienākumus saskaĦā ar šīs regulas 4., 5., 6. 
un 7. pantu. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Grozījums Nr.  65 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) par revīzijas mērėi nosaka atbildīga 
importētāja piegādes ėēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam, 

(b) konstatē faktus un, balstoties uz 
savāktajām liecībām, par revīzijas mērėi 
nosaka kausēšanas vai attīrīšanas 
uzĦēmuma vai importētāja piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes prakses atbilstību šīs 
regulas 4., 5. un 7. pantam un revīzijas 
ziĦojumā sniedz revidējamajai pusei 
ieteikumus tās piegādes ėēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses uzlabošanai, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Grozījums Nr.  66 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – ievaddaĜa 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteĦus un metālus, 
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu: 

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam visi 
Savienības kausēšanas, attīrīšanas 
uzĦēmumi un importētāji, kas importē 
regulas darbības jomas izrakteĦus, kā arī 
visi sertificēti atbildīgi importētāji, kas 
importē kausētus vai attīrītus metālus, 
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Grozījums Nr.  67 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kausētu un attīrītu metālu sertificēti 
atbildīgie importētāji tiek atbrīvoti no 
pienākuma veikt neatkarīgas trešās 
personas veiktas revīzijas saskaĦā ar šīs 
regulas 3. panta 1.a) punktu, ja tie 
iesniedz būtiskus pierādījumus, ka visi 
kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumi to 
piegādes ėēdē atbilst šīs regulas 
noteikumiem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Grozījums Nr.  68 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumu 
iekĜaušana šajā sarakstā norāda, ka tie 
atbilst regulas noteikumiem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Grozījums Nr.  69 

Marielle de Sarnez 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteĦu un metālu importētāju 
pašsertifikācija 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Komisijai būtu regulāri jāziĦo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteĦu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziĦojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus, 

(16) Komisijai būtu regulāri jāziĦo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteĦu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Balstoties uz ietekmes 
novērtējuma rezultātiem, ziĦojumiem var 
pievienot attiecīgus tiesību aktu 
priekšlikumus, kas var ietvert obligātus 
pasākumus, tostarp informēšanas 
pienākumu; 

Or. en 


