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13.5.2015 A8-0141/90 

Pakeitimas  90 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 antraštin÷ dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pasiūlymas Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo 
nustatoma Sąjungos išsamaus gamtos 
išteklių iš konfliktinių ir didel÷s rizikos 
zonų tiekimo grandin÷s patikrinimo 
sistema 

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, 
jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didel÷s 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandin÷s patikrinimu 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/91 

Pakeitimas  91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) šiame reglamente atsispindi poreikis 
atlikti išsamų tiekimo grandin÷s 
patikrinimą nuo pirkimo vietos iki 
galutinio produkto, nustatant reikalavimą 
visoms bendrov÷ms, kurios pirmos 
pateikia į sąrašą įtrauktus išteklius – 
įskaitant produktus, kurių sud÷tyje yra 
tokių išteklių, – Sąjungos rinkai, atlikti 
išsamų savo tiekimo grandin÷s 
patikrinimą ir viešai apie tai pranešti. 

 Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo 
pobūdį, šiame reglamente pateiktos 
atskiros išsamaus patikrinimo prievol÷s 
atspindi pažangų ir lankstų išsamaus 
patikrinimo procesų pobūdį ir būtinybę 
nustatyti tokias prievoles, kurios būtų 
tinkamai pritaikytos prie įmonių 
individualių aplinkybių. Prievol÷s 
nustatomos atsižvelgiant į įmon÷s dydį, 
finansinį svertą ir pad÷tį jos tiekimo 
grandin÷je; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Pakeitimas  92 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 

14 konstatuojamoji dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų 
pasitvirtinimo atitiktis – jos atlieka 
tinkamus ex post patikrinimus, ar 
pasitvirtinę atsakingi naudingųjų 
iškasenų ir (arba) metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojai 
laikosi išsamaus tiekimo grandin÷s 
patikrinimo prievolių. Tokių patikrinimų 
duomenys tur÷tų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstyb÷s nar÷s yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą; 

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrintas vienodas veiklos vykdytojų 
išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 
prievol÷s laikymasis – jos atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus. Tokių patikrinimų 
duomenys tur÷tų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstyb÷s nar÷s yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/93 

Pakeitimas  93 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) siekiant užtikrinti veiksmingesnį šio 
reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į 
vystymosi poreikius, tiesiogiai susijusius 
su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didel÷s 
rizikos zonų naudojimu, tur÷tų būti 
įgyvendintos papildomosios priemon÷s. 
Komisija ir Europos išor÷s veiksmų 
tarnyba tur÷tų taikyti ir toliau pl÷toti 
integruotą Sąjungos požiūrį į atsakingo 
pirkimo praktiką, kaip numatyta 
bendrame komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas 
naudingųjų iškasenų pirkimas iš 
konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų. 
Integruoto ES požiūrio formavimas“. 
Visų pirma, atsakingo gamtos išteklių iš 
konfliktinių ir didel÷s rizikos zonų 
pirkimo skatinimas ir nacionalinių ir 
tarptautinių atsakingo pirkimo išsamaus 
patikrinimo sistemų sukūrimas bus 
integruotas į vidaus ir išor÷s politiką, ypač 
į politinį dialogą ir dialogą politikos 
klausimais su šalimis partner÷mis, vietos 
valdžios institucijomis ir privačiomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Ypač daug 
d÷mesio tur÷tų būti skiriama sprendžiant 
smulkios ir neįregistruotos kasybos 
sektoriaus ind÷lį ir iššūkius vietos 
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pragyvenimo šaltinio ir tvaraus vystymosi 
atžvilgiu; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Pakeitimas  94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 
išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 
sistema, kuri taikoma privaloma tvarka 
siekiant panaikinti ginkluotų grupuočių ir 
saugumo paj÷gų12 prekybą 
naudingosiomis iškasenomis ir metalais. 
Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir 
tikrumo d÷l naudingųjų iškasenų ir 
metalų iš konfliktinių ir didel÷s rizikos 
zonų, tiekimo grandin÷s. 

__________________ __________________ 
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 A8-0141/95 

Pakeitimas  95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 visoms įmon÷ms, kurios perka 
naudingąsias iškasenas ir metalus, 
kuriems taikomas šis reglamentas. 
Reglamentu siekiama užtikrinti 
importuotojų pirkimo praktikos 
konfliktin÷se ir didel÷s rizikos zonose 
skaidrumą ir atsekamumą, kad būtų kuo 
labiau sumažintos smurtinio konflikto ir 
žmogaus teisių pažeidimų galimyb÷s arba 
užkertamas jiems kelias apribojant 
ginkluotų grupuočių ir saugumo paj÷gų 
galimybes prekiauti šiomis 
naudingosiomis iškasenomis ir metalais. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Pakeitimas  96 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 a dalis (nauja) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šis reglamentas taikomas įmon÷ms, 
kurios gali tiekti arba naudoti 
naudingąsias iškasenas arba metalus iš 
konfliktinių ar didel÷s rizikos zonų, visose 
naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo 
grandyse. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Pakeitimas  97 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 b dalis (nauja) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Siekiant išvengti nenumatytų rinkos 
iškraipymų, šiame reglamente nustatomas 
įmonių, sudarančių tiekimo grandin÷s 
gamintojų grandį, ir įmonių, sudarančių 
tiekimo grandin÷s vartotojų grandį, 
vaidmens skirtumas. Išsamus 
patikrinimas turi būti pritaikytas prie 
atitinkamos įmon÷s veiklos, dydžio ir jos 
pad÷ties tiekimo grandin÷je. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Pakeitimas  98 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 c dalis (nauja) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Komisija, bendradarbiaudama su 
pramon÷s sistemomis ir laikydamasi 
EBPO rekomendacijų, gali pateikti 
tolesnes gaires d÷l įmon÷ms privalomų 
prievolių, priklausomai nuo jų pad÷ties 
tiekimo grandin÷je, ir užtikrinti, kad 
sistema apimtų lanksčią procedūrą, kurią 
taikant būtų atsižvelgiama į MVĮ pad÷tį. 

Or. en 



 

AM\1061576LT.doc  PE555.216v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
13.5.2015 A8-0141/99 

Pakeitimas  99 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 g punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, deklaruojantis 
naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems 
taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į 
laisvą apyvartą, kaip apibr÷žta Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 
straipsnyje; 

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, pirmą kartą rinkai 
teikiantis naudingąsias iškasenas ar 
metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, 
skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip 
apibr÷žta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/199213 79 straipsnyje; 

__________________ __________________ 
13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitin÷s kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1). 

13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitin÷s kodeksą 
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1). 

Or. en 

 
 


