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13.5.2015 A8-0141/106 

Pakeitimas  106 

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 

4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) jei bet kuri įmon÷ gali pagrįstai daryti 

išvadą, kad ištekliai gauti tik iš perdirbtų 

šaltinių arba metalo laužo, ji, tinkamai 

atsižvelgdama į verslo konfidencialumą: 

a) viešai atskleidžia savo sprendimą ir b) 

su deramu detalumu apibūdina išsamaus 

patikrinimo priemones, kurias pritaikiusi 

ji pri÷m÷ šį sprendimą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Pakeitimas  107 

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 

7 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a straipsnis 

 Vartotojų grandies įmonių pastangos 

atlikti išsamų patikrinimą 

 1. Pra÷jus 24 m÷nesiams po šio 

reglamento įsigaliojimo bet kuri vartotojų 

grandies įmon÷ sąžiningai stengiasi ir 

imasi visų pagrįstų priemonių, kad 

nustatytų ir pašalintų savo išteklių tiekimo 

grandin÷je kylančią riziką, kaip apibr÷žta 

4 ir 5 straipsniuose, įskaitant tai, jog ji: 

 a) įdiegia tinkamą bendrov÷s valdymo 

sistemą; 

 b) kiek tai įmanoma, įvardija lydyklas ir 

rafinavimo įmones savo išteklių tiekimo 

grandin÷je; 

 b) įvertina tų lydyklų ir rafinavimo 

įmonių išsamaus patikrinimo praktiką 

remdamasi visomis turimomis audito 

ataskaitomis ir (arba) prireikus kita 

reikiama informacija; 

 c) imasi reikiamų ir tinkamų rizikos 

švelninimo priemonių laikydamasi 

išsamaus patikrinimo politikos ir rizikos 

valdymo plano ir 

 d) pra÷jus 48 m÷nesiams po šio 
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reglamento įsigaliojimo, kasmet kuo 

plačiau – taip pat ir internetu – 

informuoja apie savo tiekimo grandin÷s 

išsamaus patikrinimo politiką ir atsakingo 

pirkimo praktiką. 

 2. Visos vartotojų grandies įmon÷s gali 

d÷ti šias pastangas dalyvaudamos 

pramon÷s iniciatyva vykdomose 

programose ir užtikrinti pažangius, 

išmatuojamus ir laiku atliekamus 

patobulinimus, susijusius su šio straipsnio 

laikymusi. 

 3. Labai mažos įmon÷s, apibr÷žtos 

2 straipsnio qb punkte, kurios yra 

vartotojų grandies įmon÷s, gali 

savanoriškai atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytą 

išsamų patikrinimą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Pakeitimas  108 

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 

7 b straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7b straipsnis 

 Pramon÷s sistemos 

 1. Atitinkamos pramon÷s sistemos gali 

pateikti Komisijai prašymą akredituoti jų 

sistemą pagal šį reglamentą. Toks 

prašymas pagrindžiamas įrodymais ir 

informacija. 

 2. Tais atvejais, kai remdamasi pagal 

1 dalį pateiktais įrodymais ir informacija 

Komisija nustato, kad pramon÷s sistema, 

veiksmingai įgyvendinama atsakingo 

importuotojo, leidžia tam atsakingam 

importuotojui vykdyti savo prievoles pagal 

4, 5, 6 ir 7 straipsnius, trečiosios šalies 

auditai, atlikti vadovaujantis šiomis 

sistemomis, pripažįstami pagal šį 

reglamentą. 

 3. Suinteresuotosios šalys informuoja 

Komisiją apie bet kokius pramon÷s 

sistemų, akredituotų pagal 3 dalį, 

pakeitimus arba atnaujinimus. 

 4. Komisija panaikina akreditaciją, jei 

nustato, kad pramon÷s sistemos 

pakeitimai ar atnaujinimai pakenkia 

atsakingo importuotojo geb÷jimui vykdyti 

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

importuotojų neatitikties atvejai susiję su 

sistemos trūkumais. 

 6. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 

internetinį akredituotų pramon÷s sistemų 

registrą. 

Or. en 
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Pakeitimas  109 

Helmut Scholz, 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 

13 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 13a straipsnis 

 Išteklių apibr÷žties išpl÷timas 

 1. Komisija reguliariai apžvelgia 

pokyčius, susijusius su pasaulin÷s 

prekybos gamtos ištekliais poveikiu 

konfliktų ir žmogaus teisių pažeidimų, 

taip pat pažeidimų konfliktin÷se ir didel÷s 

rizikos zonose skatinimui, su tarptautinių 

atsakingo pirkimo standartų kūrimu ir 

patirtimi, įgyta įgyvendinant šį 

reglamentą. Atlikdama apžvalgą Komisija 

pirmiausia atsižvelgia į informaciją, kurią 

ji gavo pagal 15 straipsnį ir siekiant jo 

tikslų, taip pat į informaciją, kurią pateik÷ 

tarptautin÷s arba pilietin÷s visuomen÷s 

organizacijos ir nukent÷jusios trečiosios 

šalys. 

 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 tikslas, 

nurodytas 1 straipsnyje. I priedas 

persvarstomas siekiant išpl÷sti į įvardytų 

išteklių sąrašą ir nustatyti papildomus 

esminius transformacijos ir atsekamumo 

aspektus įvardytų išteklių tiekimo 



 

AM\1061643LT.doc  PE555.216v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

grandin÷se, kad būtų sustiprinta tiekimo 

grandin÷s išsamaus patikrinimo 

procedūra. Sąrašas persvarstomas ne 

rečiau kaip kas 6 m÷nesius. 

 3. Komisija gali priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais būtų galima išpl÷sti 

įvardytų išteklių sąrašą, kaip nurodyta 

2 dalyje. Komisija, laikydamasi SESV 

290 straipsnio, gali iš dalies pakeisti I ir 

II priedus. 

Or. en 
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Pakeitimas  110 

Helmut Scholz, 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 

16 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a straipsnis 

 I priedas Išteklių, kuriems taikomas šis 

reglamentas, sąrašas 

 Chromas 

 Antracitas 

 Kobaltas 

 Varis 

 Deimantai 

 Auksas 

 Nefritas 

 Lazuritas 

 Retųjų žemių elementai 

 Rubinai 

 Safyras 

 Tantalas 

 Alavas 

Or. en 
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