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13.5.2015 A8-0141/149 

Pakeitimas  149 

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 

7 a straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a straipsnis 

 Pramon÷s sistemos 

 1. Atitinkamos pramon÷s sistemos gali 

pateikti Komisijai prašymą akredituoti jų 

sistemą pagal šį reglamentą. 

 Toks prašymas grindžiamas įrodymais ir 

informacija. 

 2. Tais atvejais, kai remdamasi įrodymais 

ir informacija, pateiktais pagal 1 dalį, 

Komisija nustato, kad pramon÷s sistema, 

veiksmingai įgyvendinama atsakingo 

importuotojo, sudaromos galimyb÷s tam 

atsakingam importuotojui įvykdyti savo 

prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, 

trečiosios šalies auditai, atlikti pagal šias 

sistemas, pripažįstami pagal šį 

reglamentą. 

 3. Suinteresuotieji asmenys praneša 

Komisijai apie visus pramon÷s sistemų, 

akredituotų pagal 3 dalį, pakeitimus arba 

atnaujinimus. 

 4. Komisija panaikina akreditaciją, jei 

nustato, kad pramon÷s sistemos 

pakeitimais ar atnaujinimais pakenkiama 

atsakingo importuotojo geb÷jimui vykdyti 

savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius 

arba kad kartotiniai ar rimti atsakingų 
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importuotojų neatitikties atvejai yra susiję 

su sistemos trūkumais. 

 5. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 

internetinį akredituotų pramon÷s sistemų 

registrą. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Pakeitimas  150 

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 

7 b straipsnis (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7b straipsnis 

 Vartotojų grandies įmonių pastangos 

atlikti išsamų patikrinimą 

 

 1. Vartotojų grandies įmon÷s, kurioms 

taikomas šis reglamentas, laikydamosi 

EBPO rekomendacijų sąžiningai stengiasi 

ir imasi visų pagrįstų priemonių, kad 

nustatytų ir pašalintų savo išteklių tiekimo 

grandin÷je kylančią riziką pagal 4 ir 5 

straipsnius, be kita ko, ir: 

 a) įdiegdamos tinkamą bendrov÷s 

valdymo sistemą; 

 b) nustatydamos, dedant visas įmanomas 

pastangas, lydyklas ir rafinavimo įmones 

savo išteklių tiekimo grandin÷je; 

 c) įvertindamos tų lydyklų ir rafinavimo 

įmonių išsamaus patikrinimo praktiką, 

remiantis visomis turimomis audito 

ataskaitomis ir (arba), kai reikia, kita 

atitinkama informacija; 

 d) imdamosi pagrįstų ir tinkamų rizikos 

mažinimo priemonių laikantis išsamaus 

patikrinimo politikos ir rizikos valdymo 

plano ir 

 e) kasmet viešai kuo plačiau, taip pat 

internete, skelbdamos išsamaus savo 
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tiekimo grandin÷s patikrinimo politikos ir 

atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 

 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. 2 straipsnio qb punkte apibr÷žtos labai 

mažos įmon÷s, kurios yra vartotojų 

grandies įmon÷s, gali savanoriškai atlikti 

1 ir 2 dalyse nurodytą išsamų patikrinimą. 

 4. Vartotojų grandies įmon÷s pradeda 

laikytis šio straipsnio remdamosi 

Komisijos nustatytais kriterijais pra÷jus 

24 m÷nesiams nuo šio reglamento 

įsigaliojimo datos. 1 dalies pradedama 

laikytis pra÷jus 48 m÷nesiams nuo šio 

reglamento įsigaliojimo datos. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Pakeitimas  151 

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 

10 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 

atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 

kuriems taikomas šis reglamentas, 

importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 

straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 

narių kompetentingos institucijos atlieka 

atitinkamus ex-post patikrinimus. 

1. Siekdamos užtikrinti, kad atsakingi 

naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems 

taikomas šis reglamentas, importuotojai 

laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytų 

prievolių, valstybių narių kompetentingos 

institucijos atlieka atitinkamus ex-post 

patikrinimus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Pakeitimas  152 

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 

12 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kompetentingos institucijos keičiasi 

informacija, įskaitant atitinkamose savo 

muitin÷se, d÷l klausimų, susijusių su 

pasitvirtinimu ir atliktais ex-post 

patikrinimais. 

1. Kompetentingos institucijos keičiasi 

informacija, įskaitant atitinkamose savo 

muitin÷se, d÷l klausimų, susijusių su 

atliktais ex-post patikrinimais. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Pakeitimas  153 

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 

15 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pra÷jus trejiems metų po šio reglamento 

įsigaliojimo, o v÷liau kas šešerius metus 

Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 

ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 

naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 

pirkimo iš konfliktinių ir didel÷s rizikos 

zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 

peržiūros ataskaitą pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

3. Pra÷jus trejiems metų po šio reglamento 

įsigaliojimo, o v÷liau kas šešerius metus 

Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 

ir veiksmingumą, įskaitant į sąrašą 

įtrauktus gamtos išteklius, atsakingo 

naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 

pirkimo iš konfliktinių ir didel÷s rizikos 

zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 

peržiūros ataskaitą pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai. 

 

Or. en 

 

 

 


