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13.5.2015 A8-0141/121 

Grozījums Nr.  121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 – qb punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 qb) „produktu ražošana vai līgumu 
slēgšana par produktu ražošanu” ir 
iespēja faktiski ietekmēt tādu produktu 
ražošanu, kuri satur izrakteĦus vai 
metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu 
vai zeltu vai sastāv no tiem, Ħemot vērā 
faktus un apstākĜus, un uzĦēmumu 
iespēju noteiktā mērā ietekmēt šādu 
produktu ražošanu. Uzskata, ka 
uzĦēmumiem nav iespēju ietekmēt 
ražošanu, ja tie tikai: norāda savu 
nosaukumu, zīmolu, logotipu vai 
apstiprinājumu uz trešās personas ražota 
produkta; apkopj, uztur vai labo trešās 
personas ražotu produktu; precizē vai 
pārrunā ar ražotāju līguma noteikumus, 
kas nav tieši saistīti ar produkta ražošanu; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Grozījums Nr.  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 – qc punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 qc) „mikrouzĦēmums” saskaĦā ar 
Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikumu 
par mikro, mazo un vidējo uzĦēmumu 
definīciju (C(2003)1422) ir uzĦēmums, 
kurā nodarbinātas mazāk nekā 
10 personas un kura gada apgrozījums 
un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 
EUR 2 miljonus; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/123 

Grozījums Nr.  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Atbildīga importētāja deklarācija 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/124 

Grozījums Nr.  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 regulas darbības jomā ietverto 

izrakteĦu vai metālu importētāji deklarē 
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. 

Or. en
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13.5.2015 A8-0141/125 

Grozījums Nr.  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 atbildīgi importētāji, kas 

importē šīs regulas darbības jomas 

izrakteĦus un metālus, pilda pienākumus 

saskaĦā ar šīs regulas 4., 5., 6. un 7. pantu. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Grozījums Nr.  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 

4. pants – ga punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) ja uzĦēmums var pamatoti secināt, ka 
resursi ir iegūti tikai no pārstrādes vai 
lūžĦu avotiem, tas, pienācīgi ievērojot 
uzĦēmējdarbības konfidencialitātes un ar 
konkurenci saistītus apsvērumus: 
a) publisko savu secinājumu un 
b) pietiekami sīki apraksta pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, ko tas izmantojis, 
lai konstatētu šo situāciju. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Grozījums Nr.  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 – 1. daĜa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteĦus un 
metālus, pasūta revīziju, ko veic neatkarīga 
trešā persona. 

Kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumi, uz 
kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, 
pasūta revīziju, ko veic neatkarīga trešā 

persona. 

 (Šis grozījums jāattiecina uz visu 6. un 
7. panta tekstu. Tā pieĦemšanas gadījumā 
būs jāveic attiecīgas izmaiĦas.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Grozījums Nr.  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Nozares shēmas 

 1. Attiecīgo nozares shēmu pārstāvji var 
iesniegt Komisijai pieteikumu savas 
shēmas akreditācijai saskaĦā ar šo 
regulu. 
 

 Šādu pieteikumu pamato ar 
pierādījumiem un informāciju. 

 2. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un 
informāciju, kas sniegti saskaĦā ar šā 
panta 1. punktu, Komisija konstatē, ka 
nozares shēma — ja atbildīgais 
importētājs to pienācīgi izmanto — dod 
iespēju minētajam atbildīgajam 
importētājam izpildīt 4., 5., 6. un 7. pantā 
minētos pienākumus, revīzijas, ko trešās 
personas veic, pamatojoties uz shēmām, 
tiek atzītas saskaĦā ar šo regulu. 

 3. Ieinteresētās personas informē 
Komisiju par visām izmaiĦām vai 
atjauninājumiem nozares shēmās, kas 
akreditētas saskaĦā ar 3. punktu. 

 4. Komisija atsauc akreditāciju, ja tā ir 
konstatējusi, ka nozares shēmas izmaiĦu 
vai atjauninājumu dēĜ atbildīgais 
importētājs nespēj izpildīt 4., 5., 6. un 
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7. pantā minētos pienākumus, vai 
atkārtotos vai būtiskos gadījumos, kad 
atbildīgo importētāju pienākumu 
neievērošana ir saistīta ar shēmas 
nepilnībām. 

 5. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
akreditēto nozares shēmu reăistru 
internetā. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Grozījums Nr.  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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.b pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.b pants 

 Lejupēju uzĦēmumu centieni veikt 
pienācīgu pārbaudi 

 1. SaskaĦā ar ESAO pamatnostādnēm 
lejupēji uzĦēmumi, uz kuriem attiecas šīs 
regulas darbības joma, īsteno labticīgus 
centienus un veic visus saprātīgos 
pasākumus, lai noteiktu un risinātu riskus 
savā resursu piegādes ėēdē saskaĦā ar 
4. un 5. pantu, tostarp: 

 a) izveidojot piemērotu uzĦēmuma 
vadības sistēmu; 

 b) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ėēdē noteiktu kausēšanas un 
attīrīšanas uzĦēmumus; 

 c) novērtētu minēto kausēšanas un 
attīrīšanas uzĦēmumu pienācīgas 
pārbaudes praksi, pamatojoties uz 
pieejamiem revidētajiem ziĦojumiem 
un/vai attiecīgā gadījumā citu atbilstošu 
informāciju; 

 d) apĦemoties īstenot saprātīgus un 
atbilstošus riska mazināšanas centienus 
saskaĦā ar pienācīgas pārbaudes politiku 
un riska pārvaldības plānu un 

 e) katru gadu un iespējami plaši publiski 
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ziĦojot par savas piegādes ėēdes 
pienācīgas pārbaudes politiku un praksi 
attiecībā uz atbildīgu sagādi. 

 2. Visi lejupējie uzĦēmumi var īstenot šos 
centienus, piedaloties nozares virzītās 
programmās, un nodrošina, ka tiek 
panākti pakāpeniski, izmērāmi un 
savlaicīgi uzlabojumi saistībā ar atbilstību 
šim pantam. 

 3. Šīs regulas 2. panta qb) punktā minētie 
mikrouzĦēmumi, kuri ir lejupēji 
uzĦēmumi, var brīvprātīgi veikt pienācīgu 
pārbaudi, kā noteikts 1. un 2. punktā. 

 4. Pēc tam, kad no šīs regulas stāšanās 
spēkā ir pagājuši 24 mēneši, lejupēji 
uzĦēmumi sāk ievērot šo pantu, 
pamatojoties uz Komisijas izveidotiem 
kritērijiem. Atbilstība 1. punkta 
b) apakšpunktam jānodrošina 48 mēnešu 
laikā no šīs regulas stāšanās spēkā.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Grozījums Nr.  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

Verts/ALE 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 

13.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13.a pants 

 Darbības jomas paplašināšana attiecībā 
uz resursiem 

 1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā dabas 
resursu tirdzniecība ietekmē konfliktus un 
cilvēktiesību pārkāpumus konfliktu 
skartajās un augsta riska teritorijās, 
starptautisko atbildīgas sagādes standartu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta šīs 
regulas īstenošanā. Šīs pārskatīšanas 
gaitā Komisija jo īpaši Ħem vērā to 
informāciju, kuru Komisija ir ieguvusi 
saskaĦā ar 15. panta mērėiem, un 
starptautisku vai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un skarto trešo personu 
sniegto informāciju. 

 2. Lai efektīvi sasniegtu šīs regulas mērėi, 
kas noteikts 1. pantā, Komisija regulāri 
pārskata darbības jomu attiecībā uz 
resursiem, kā noteikts I pielikumā, Ħemot 
vērā informāciju, kura iegūta saskaĦā ar 
1. punktu. Regulas I pielikumu pārskata, 
lai paplašinātu regulas darbības jomā 
ietverto resursu sarakstu un noteiktu 
papildu kritiskās vietas regulas darbības 
jomā ietverto resursu piegādes ėēžu 
pārveidošanā un izsekojamībā nolūkā 
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stiprināt piegādes ėēdes pienācīgu 
pārbaudi. Šādu pārskatīšanu veic ne retāk 
kā ik pēc sešiem mēnešiem. 

 3. Komisija var pieĦemt deleăētos aktus, 
lai paplašinātu regulas darbības jomā 
ietverto resursu sarakstu, kā noteikts 
2. punktā. Komisija ir pilnvarota veikt 
grozījumus I un II pielikumā saskaĦā ar 
LESD 290. pantu. 

Or. en 

 

 


