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13.5.2015 A8-0141/142 

Pakeitimas  142 

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 

3 straipsnio antraštin÷ dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Atsakingo importuotojo patvirtinimas 

Or. en 



 

AM\1061638LT.doc  PE555.216v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

13.5.2015 A8-0141/143 

Pakeitimas  143 

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 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojas gali pasitvirtinti kaip 

atsakingas importuotojas, pateikdamas 

valstyb÷s nar÷s kompetentingai institucijai 

deklaraciją, kad jis laikosi šiame 

reglamente nustatytų išsamaus tiekimo 

grandin÷s patikrinimo prievolių. Kartu su 

deklaracija pateikiami dokumentai, 

įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies 

atlikto audito rezultatus, kuriais 

importuotojas patvirtina, kad laikosi 

prievolių. 

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojas patvirtina valstyb÷s nar÷s 

kompetentingai institucijai, kad jis laikosi 

šiame reglamente nustatytų išsamaus 

tiekimo grandin÷s patikrinimo prievolių. 

Kartu su patvirtinimu pateikiami 

dokumentai, įskaitant nepriklausomo 

trečiosios šalies atlikto audito rezultatus, 

kuriais importuotojas patvirtina, kad laikosi 

prievolių. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Pakeitimas  144 

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 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 

atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, 

kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojai laikytųsi jiems taikomų 

prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 

straipsnius, valstyb÷s nar÷s 

kompetentingos institucijos atlieka 

atitinkamus ex-post patikrinimus. 

2. Siekdamos užtikrinti, kad atsakingi 

naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems 

taikomas šis reglamentas, importuotojai 

laikytųsi jiems taikomų prievolių pagal šio 

reglamento 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, 

valstyb÷s nar÷s kompetentingos institucijos 

atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Pakeitimas  145 

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 

4 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) Jeigu įmon÷ gali pagrįstai daryti 

išvadą, kad ištekliai yra gauti tik 

perdirbus ar panaudojus metalo laužą, ji, 

tinkamai atsižvelgdama į verslo 

konfidencialumą ir kitus su konkurencija 

susijusius klausimus: a) viešai paskelbia 

savo išvadą, ir b) su deramu detalumu 

apibūdina išsamaus patikrinimo 

priemones, kurias pritaikius ji padar÷ šią 

išvadą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Pakeitimas  146 

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 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojas užtikrina, kad auditas būtų 

atliekamas nepriklausomos trečiosios 

šalies. 

Atsakingos naudingųjų iškasenų arba 

metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 

lydyklos ir rafinavimo įmon÷s užtikrina, 

kad auditas būtų atliekamas 

nepriklausomos trečiosios šalies. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Pakeitimas  147 

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 

6 straipsnio 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) tikrinama visa su naudingosiomis 

iškasenomis arba metalais, kuriems 

taikomas šis reglamentas, susijusi 

atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 

sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 

grandin÷s patikrinimui atlikti, įskaitant 

atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 

rizikos valdymą ir informacijos 

atskleidimą; 

a) tikrinama visa su naudingosiomis 

iškasenomis arba metalais, kuriems 

taikomas šis reglamentas, susijusi 

atsakingos lydyklos ir rafinavimo įmon÷s 

veikla, procesai ir sistemos, naudojami 

išsamiam tiekimo grandin÷s patikrinimui 

atlikti, įskaitant atsakingų lydyklų ir 

rafinavimo įmonių valdymo sistemą, 

rizikos valdymą ir informacijos 

atskleidimą; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Pakeitimas  148 

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 

6 straipsnio 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 

atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 

grandin÷s patikrinimo praktika atitinka šio 

reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius; 

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 

atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių 

išsamaus tiekimo grandin÷s patikrinimo 

praktika atitinka šio reglamento 4, 5 ir 7 

straipsnius; 

Or. en 

 

 


