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13.5.2015 A8-0141/131 

Pakeitimas  131 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 

Antraštin÷ dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS 

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 

kuriuo nustatoma atsakingų alavo, tantalo, 
volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir 
didel÷s rizikos zonų importuotojų 
Sąjungos išsamaus tiekimo grandin÷s 
patikrinimo sistema 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/132 

Pakeitimas  132 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 A8-0141/133 

Pakeitimas  133 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 smurtinių konfliktų 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 A8-0141/134 

Pakeitimas  134 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 visoms 
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 A8-0141/135 

Pakeitimas  135 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 
pad÷ties tiekimo grandin÷je. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/136 

Pakeitimas  136 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 bendrov÷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\1061641LT.doc  PE555.216v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
13.5.2015 A8-0141/137 

Pakeitimas  137 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Pakeitimas  138 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 i punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, 
kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų 
su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, 
trečiosios šalies atliekamu auditu ir 
informacijos atskleidimu susijusių 
prievolių; 

Išbraukta. 

 (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, jei 
n÷ra padaryta kitų pakeitimų.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Pakeitimas  139 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 a punktas (naujas) 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 qa) vartotojų grandies įmon÷ – bet koks 
fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis 
tiekimo grandin÷s vartotojų grandyje, 
gaminantis bet kokius produktus, kurie 
sudaro į sąrašą įtrauktas naudingąsias 
iškasenas ir metalus arba kurių sud÷tyje 
yra į sąrašą įtrauktų naudingųjų iškasenų 
ir metalų, arba sudarantis sutartis d÷l jų 
gamybos ir kuris yra įsisteigęs ES arba 
pirmą kartą teikia produktus vidaus 
rinkai, siekdamas juos platinti arba 
panaudoti komercin÷je veikloje; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/140 

Pakeitimas  140 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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; apibr÷žia sutartyse nustatomas 
sąlygas, kurios n÷ra tiesiogiai susijusios 
su produkto gamyba, ar d÷l jų derasi su 
gamintoju; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/141 

Pakeitimas  141 

Maria Arena, David Martin 

S&D 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 

 
 
 


