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13.5.2015 A8-0141/90 

Grozījums Nr.  90 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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. virsraksts 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, 

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA, ar ko izveido 
Savienības sistēmu konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes dabas 
resursu piegādes ėēdes pienācīgai 
pārbaudei 

ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijai 
attiecībā uz piegādes ėēdes pienācīgu 
pārbaudi 

 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
13.5.2015 A8-0141/91 

Grozījums Nr.  91 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 

9.a apsvērums (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (9.a) Šī regula atspoguĜo vajadzību pēc 

pienācīgas pārbaudes visā piegādes ėēdē 
no sagādes vietas līdz galaproduktam, 
prasot visiem uzĦēmumiem, kas 
Savienības tirgū pirmo reizi laiž regulas 
darbības jomā ietvertos resursus, tostarp 
produktus, kuri satur šādus resursus, 
veikt savas piegādes ėēdes pienācīgu 
pārbaudi un publiskot informāciju par to. 

SaskaĦā ar pienācīgas pārbaudes 
raksturu šajā regulā noteiktie atsevišėie 
pienācīgas pārbaudes pienākumi 
atspoguĜo pienācīgas pārbaudes procesu 
pakāpenisko un elastīgo raksturu un to, 
ka ir vajadzīgi pienākumi, kas būtu 
atbilstīgi pielāgoti uzĦēmumu 
konkrētajiem apstākĜiem. Pienākumi ir 
pielāgoti uzĦēmumu lielumam, aizĦemto 
līdzekĜu īpatsvaram un pozīcijai piegādes 
ėēdē. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Grozījums Nr.  92 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 

14. apsvērums 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas 
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteĦu un/vai metālu 
pašsertificēts atbildīgs importētājs pilda 
piegādes ėēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieĦemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem. 

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta tirgus 
dalībnieku pienākuma īstenot pienācīgu 
pārbaudi vienota ievērošana, veicot ex 
post pārbaudes. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieĦemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/93 

Grozījums Nr.  93 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 

14.a apsvērums (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (14.a) Lai sekmētu šīs regulas efektīvu 

īstenošanu un risinātu attīstības 
vajadzības, kas ir tieši saistītas ar 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
dabas resursu izmantošanu, būtu jāīsteno 
papildu pasākumi. Komisijai un Eiropas 
Ārējās darbības dienestam būtu jāpiemēro 
un jāturpina izstrādāt integrētu 
Savienības pieeju atbildīgai sagādei, kā 
tika ierosināts kopīgajā paziĦojumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
‟Konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes izrakteĦu atbildīga 
sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde”. 
Proti, iekšpolitikas un ārpolitikas 
virzienos un jo īpaši politiskos un 
politikas dialogos ar partnervalstīm, 
vietējām iestādēm un privātām 
ieinteresētajām personām tiks integrēta 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšana un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveide 
atbildīgas sagādes vajadzībām. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, kāda ir 
nerūpnieciskas un neoficiālas ieguves 
pozitīvā un negatīvā ietekme uz vietējo 
iedzīvotāju iztikas līdzekĜiem un 
ilgtspējīgu attīstību. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Grozījums Nr.  94 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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. Ar šo regulu izveido Savienības 
piegādes ėēdes pienācīgas pārbaudes 
sistēmu, kura ir obligāta, lai izskaustu 
bruĦotu grupējumu un drošības spēku12 
tirgošanos ar izrakteĦiem un metāliem. Ar 
šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību 
un noteiktību attiecībā uz to izrakteĦu un 
metālu piegādes ėēdi, kurus sagādā 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 A8-0141/95 

Grozījums Nr.  95 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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 visiem 
uzĦēmumiem, kuri veic šīs regulas 
darbības jomas izrakteĦu un metālu 
sagādi. Tā ir paredzēta, lai nodrošinātu 
pārredzamību un izsekojamību attiecībā 
uz to īstenoto sagādes praksi konfliktu 
skartās vai augsta riska teritorijās un lai 
maksimāli samazinātu vai novērstu 
vardarbīgus konfliktus un cilvēktiesību 
pārkāpumus, mazinot bruĦoto grupējumu 
un drošības spēku iespējas tirgoties ar 
minētajiem izrakteĦiem un metāliem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Grozījums Nr.  96 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL 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.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a. Šo regulu piemēro tiem uzĦēmumiem 
visos izrakteĦu un metālu piegādes ėēdes 
posmos, kuri varētu piegādāt vai izmantot 
izrakteĦus vai metālus no konfliktu 
skartām vai augsta riska teritorijām. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Grozījums Nr.  97 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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.b punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b. Lai novērstu netīšus tirgus 
traucējumus, šajā regulā uzdevumi, kas 
jāveic piegādes ėēdes augšupējiem 
uzĦēmumiem, tiek nošėirti no 
uzdevumiem, kas jāveic piegādes ėēdes 
lejupējiem uzĦēmumiem. Pienācīgā 
pārbaude ir jāpielāgo attiecīgā uzĦēmuma 
īstenotajām darbībām, tā lielumam un 
pozīcijai piegādes ėēdē. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Grozījums Nr.  98 

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

Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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.c punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.c. Komisija sadarbībā ar nozares 
shēmām un saskaĦā ar ESAO 
pamatnostādnēm var sniegt papildu 
norādes par pienākumiem, kas 
uzĦēmumiem ir jāpilda atkarībā no to 
pozīcijas piegādes ėēdē, un nodrošina, ka 
sistēma ietver elastīgu procedūru, kurā 
tiek Ħemts vērā MVU stāvoklis. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/99 

Grozījums Nr.  99 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas šīs regulas darbības 
jomas izrakteĦus vai metālus deklarē 
laišanai brīvā apgrozībā Padomes Regulas 
(EEK) Nr. 2913/199213 79. panta 
nozīmē13; 

(g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas pirmo reizi laiž tirgū 
šīs regulas darbības jomas izrakteĦus vai 
metālus, lai laistu tos brīvā apgrozībā 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 
79. panta nozīmē; 

__________________ __________________ 
13 Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 
1. lpp.). 

13 Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 
1. lpp.). 

Or. en 


