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13.5.2015 A8-0141/80 

Pakeitimas  80 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 

2 straipsnio 1 dalies q b punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 qb) produktų gaminimas arba sutarčių d÷l 

jų gamybos sudarymas – tam tikros 

realios įtakos produktų, kurių sud÷tyje yra 

naudingųjų iškasenų ar metalų, savo 

sud÷tyje turinčių arba sudarytų iš alavo, 

tantalo, volframo ir aukso, gamybai 

darymas, atsižvelgiant į faktinę pad÷tį ir 

aplinkybes, ir įtaka, kurią produkto 

gamybai daro įmon÷s. Įmon÷s nedaro 

įtakos gamybai, jeigu jos tik: pažymi 

trečiosios šalies pagamintą nepatentuotą 

produktą savo prekių ženklu, kitais 

ženklais, logotipu ar etikete; atlieka 

trečiosios šalies pagaminto produkto 

techninę priežiūrą, jį eksploatuoja ar 

taiso; su gamintoju apibr÷žia sutartyse 

nustatomas sąlygas, kurios n÷ra tiesiogiai 

susijusios su produkto gamyba, ar d÷l jų 

derasi; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Pakeitimas  81 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 

2 straipsnio 1 dalies q c punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 qc) labai maža įmon÷, kaip apibr÷žta 

2003 m. geguž÷s 6 d. Komisijos 

rekomendacijoje d÷l labai mažų įmonių, 

mažųjų ir vidutinių įmonių apibr÷žimo C 

(2003) 1422, – tai įmon÷, kurioje dirba 

mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios 

metin÷ apyvarta ir (arba) metinis balansas 

neviršija 2 mln. EUR; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Pakeitimas  82 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 antraštin÷ dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Atsakingo importuotojo patvirtinimas 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Pakeitimas  83 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 koks naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojas patvirtina valstyb÷s nar÷s 

kompetentingai institucijai, 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Pakeitimas  84 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/85 

Pakeitimas  85 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 dalies g a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) Jeigu įmon÷ gali pagrįstai daryti 

išvadą, kad ištekliai yra gauti tik 

perdirbus ar panaudojus metalo laužą, ji, 

tinkamai atsižvelgdama į verslo 

konfidencialumą ir kitus su konkurencija 

susijusius klausimus: a) viešai paskelbia 

išvadą, kad produktai gauti perdirbant 

išteklius; ir b) pagrįstai ir išsamiai 

apibūdina išsamaus patikrinimo 

priemones, kurias ji taik÷ siekdama 

nustatyti, kad produktai gauti perdirbant 

išteklius. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Pakeitimas  86 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojas užtikrina, kad auditas būtų 

atliekamas nepriklausomos trečiosios 

šalies. 

Lydyklos ir rafinavimo įmon÷s, kurioms 

taikomas šis reglamentas, užtikrina, kad 

auditas būtų atliekamas nepriklausomos 

trečiosios šalies 

 (Šis pakeitimas taikomas visam 6 ir 7 
straipsnių tekstui. Jį pri÷mus reik÷s 
padaryti atitinkamus pakeitimus.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Pakeitimas  87 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 a straipsnio (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a straipsnis 

 Pramon÷s sistemos 

 1. Atitinkamos pramon÷s sistemos gali 

pateikti Komisijai prašymą akredituoti jų 

sistemą pagal šį reglamentą. 

 Toks prašymas grindžiamas įrodymais ir 

informacija. 

 2. Tais atvejais, kai remdamasi įrodymais 

ir informacija, pateiktais pagal 1 dalį, 

Komisija nustato, kad pramon÷s sistema, 

veiksmingai įgyvendinama atsakingo 

importuotojo, sudaromos galimyb÷s tam 

atsakingam importuotojui įvykdyti savo 

prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, 

trečiosios šalies auditai, atlikti pagal 

tokias sistemas, pripažįstami pagal šį 

reglamentą. 

 3. Suinteresuotieji asmenys praneša 

Komisijai apie visus pramon÷s sistemų, 

akredituotų pagal 3 dalį, pakeitimus arba 

atnaujinimus. 

 4. Komisija panaikina akreditaciją, jei 

nustato, kad pramon÷s sistemos 

pakeitimais ar atnaujinimais pakenkiama 

atsakingo importuotojo geb÷jimui vykdyti 

savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius 
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arba kad kartotiniai ar rimti atsakingų 

importuotojų neatitikties atvejai yra susiję 

su sistemos trūkumais. 

 5. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 

internetinį akredituotų pramon÷s sistemų 

registrą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Pakeitimas  88 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 b straipsnio (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7b straipsnis 

 Vartotojų grandies įmonių pastangos 

atlikti išsamus patikrinimas 

 1. Vartotojų grandies įmon÷s, remdamosi 

EBPO rekomendacijomis, atlieka išsamų 

patikrinimą – be kita ko, d÷damos visas 

įmanomas pastangas nustato ir persvarsto 

jų tiekimo grandin÷s lydyklų ir rafinavimo 

įmonių išsamaus patikrinimo praktiką, 

siekdamos įvertinti, ar jos taiko EBPO 

išsamaus patikrinimo rekomendacijose 

numatytas išsamaus patikrinimo 

priemones. Vartotojų grandies įmon÷s 

gali dalyvauti pramon÷s schemose ir gali 

remtis taikant tokias schemas gauta 

informacija siekdamos atlikti išsamų 

patikrinimą pagal EBPO išsamaus 

patikrinimo rekomendacijas. 

 2. Informaciją apie savo išsamaus 

patikrinimo politiką ir praktiką vartotojų 

grandies įmon÷s paskelbti visuomenei. 

 3. Vartotojų grandies įmon÷s, kurios yra 

labai mažos įmon÷s, 1 ir 2 dalyse 

nurodytą išsamų patikrinimą gali atlikti 

savanoriškai. 

 4. Vartotojų grandies įmon÷s pradeda 
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laikytis šio straipsnio remdamosi 

Komisijos nustatytais kriterijais pra÷jus 

24 m÷nesiams nuo šio reglamento 

įsigaliojimo datos. 2 dalies pradedama 

laikytis pra÷jus 48 m÷nesiams nuo šio 

reglamento įsigaliojimo datos. 

 5. Komisija patvirtina šio straipsnio 

įgyvendinimui būtinas priemones 

laikydamasi šio reglamento 13 straipsnio 

2 dalyje nurodytos patariamosios 

procedūros. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Pakeitimas  89 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano 

EFDD 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 

13 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13a straipsnis 

 Išteklių apibr÷žties išpl÷timas 

 1. Komisija nuolat apžvelgia pokyčius, 

susijusius su pasaulin÷s prekybos gamtos 

ištekliais poveikiu konfliktų ir žmogaus 

teisių pažeidimų bei pažeidimų 

konfliktin÷se ir didel÷s rizikos zonose 

skatinimui, tarptautinių atsakingo 

pirkimo standartų kūrimu ir patirtimi, 

įgyta įgyvendinant šį reglamentą. 

Darydama apžvalgą Komisija atsižvelgia, 

visų pirma, į informaciją, kurią ji gavo 

remiantis 15 straipsniu ir siekiant jo 

tikslų, taip pat į informaciją, kurią pateik÷ 

tarptautin÷s arba pilietin÷s visuomen÷s 

organizacijos ir trečiosios šalys, kurioms 

buvo pakenkta. 

 2. Komisija reguliariai persvarsto išteklių, 

išvardytų I priede, apibr÷žtį, 

atsižvelgdama į informaciją, gautą pagal 

šio straipsnio 1 dalį, kad būtų veiksmingai 

pasiektas šio reglamento 1 straipsnyje 

nustatytas tikslas. I priedas persvarstomas 

siekiant išpl÷sti į sąrašą įtrauktų išteklių 

sąrašą ir nustatyti papildomus 

pagrindinius transformacijos ir 

atsekamumo taškus į sąrašą įtrauktų 
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išteklių tiekimo grandin÷se, kad būtų 

sustiprinta tiekimo grandin÷s išsamaus 

patikrinimo procedūra. Sąrašas 

persvarstomas ne rečiau kaip kas šešis 

m÷nesius. 

 3. Komisija gali priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais būtų galima išpl÷sti į sąrašą 

įtrauktų išteklių sąrašą, kaip nurodyta 2 

dalyje. Komisija, laikydamasi SESV 290 

straipsnio, gali iš dalies pakeisti I ir II 

priedus 

Or. en 

 

 


