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13.5.2015 A8-0141/149 

Grozījums Nr.  149 

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 

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 



 

AM\1061651LV.doc  PE555.216v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

13.5.2015 A8-0141/150 

Grozījums Nr.  150 

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 

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 
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 e) katru gadu un iespējami plaši publiski 
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) apakšpunktā 
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. Šā panta 1. punkta b) 
apakšpunktu sāk ievērot pēc tam, kad no 
šīs regulas stāšanās spēkā ir pagājuši 
48 mēneši. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Grozījums Nr.  151 

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 

10. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 

atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 

nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi 
importētāji, kas importē šīs regulas 

darbības jomas izrakteĦus un metālus, 

pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 

pienākumus. 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 

atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 

nodrošinātu, ka atbildīgi importētāji, kas 

importē šīs regulas darbības jomas 

izrakteĦus un metālus, pilda 4., 5., 6. un 

7. pantā izklāstītos pienākumus. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Grozījums Nr.  152 

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 

12. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Kompetentās iestādes apmainās ar 

informāciju, tostarp ar to attiecīgajām 

muitas iestādēm, par jautājumiem, kas 

attiecas uz pašsertifikāciju un veiktajām 

ex post pārbaudēm. 

1. Kompetentās iestādes apmainās ar 

informāciju, tostarp ar to attiecīgajām 

muitas iestādēm, par jautājumiem, kas 

attiecas uz veiktajām ex post pārbaudēm. 

Or. en 



 

AM\1061651LV.doc  PE555.216v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

13.5.2015 A8-0141/153 

Grozījums Nr.  153 

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 

15. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās 

spēkā un pēc tam reizi sešos gados 

Komisija pārskata regulas darbību un 

efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 

darbības jomas izrakteĦu atbildīgu sagādi 

no konfliktu skartām un augsta riska 

teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 

un tās izmaksām. Komisija iesniedz 

pārskata ziĦojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās 

spēkā un pēc tam reizi sešos gados 

Komisija pārskata regulas darbību un 

efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem, 
regulas darbības jomas izrakteĦu atbildīgu 

sagādi no konfliktu skartām un augsta riska 

teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 

un tās izmaksām. Komisija iesniedz 

pārskata ziĦojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

Or. en 

 

 


