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13.5.2015 A8-0141/142 

Grozījums Nr.  142 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

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 A8-0141/143 

Grozījums Nr.  143 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

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 A8-0141/144 

Grozījums Nr.  144 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

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 A8-0141/145 

Grozījums Nr.  145 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants — 1. daĜa — ga apakšpunkts (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 A8-0141/146 

Grozījums Nr.  146 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

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. 

Atbildīgi kausēšanas un attīrīšanas 

uzĦēmumi, kas importē šīs regulas 

darbības jomas izrakteĦus un metālus, 

pasūta revīziju, ko veic neatkarīga trešā 

persona. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Grozījums Nr.  147 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. pants — 2. daĜa — a punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a)` revīzijas tvērumā ietver visas atbildīga 

importētāja darbības, procesus un sistēmas, 

ko izmanto, lai īstenotu piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi attiecībā uz regulas 

darbības jomas izrakteĦiem vai metāliem, 

ietverot arī atbildīga importētāja vadības 

sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 

izpaušanu, 

a) revīzijas tvērumā ietver visas atbildīgu 

kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumu 

darbības, procesus un sistēmas, ko 

izmanto, lai īstenotu piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi attiecībā uz regulas 

darbības jomas izrakteĦiem vai metāliem, 

ietverot arī atbildīgu kausēšanas un 

attīrīšanas uzĦēmumu vadības sistēmu, 

riska pārvaldību un informācijas izpaušanu, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Grozījums Nr.  148 

Maria Arena, David Martin 

S&D grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Savienības sistēma konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, 

volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ėēdes 

pienācīgu pārbaudi 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. pants — 2. daĜa — b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) par revīzijas mērėi nosaka atbildīga 

importētāja piegādes ėēdes pienācīgas 

pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 

5. un 7. pantam, 

b) par revīzijas mērėi nosaka atbildīgu 

kausēšanas un attīrīšanas uzĦēmumu 

piegādes ėēdes pienācīgas pārbaudes 

prakses atbilstību šīs regulas 4., 5. un 

7. pantam, 

Or. en 

 

 


