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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. atsižvelgia į Tarybos pareiškimą ir 

Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios 

rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijai pridedame minėtus pareiškimus: 

Tarybos pareiškimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 

Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų 

importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 

„Taryba išimties tvarka sutinka suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies būtų keičiamos I priedo ribos, kaip nustatyta 1 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 

siekiant užtikrinti, kad ribos būtų priimtos laiku ir būtų pasiekti šio reglamento tikslai. Toks 

sutikimas nedaro poveikio būsimiems pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 

prekybos srityje, taip pat išorės santykių srityje apskritai.“ 

_________________________ 

Komisijos pareiškimas Nr. 1 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 

rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 

„Komisija apsvarstys galimybę pateikti papildomų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, skirtų ES įmonėms, kurių tiekimo grandinėje yra produktų, kurių sudėtyje yra 

volframo, tantalo, alavo ir aukso, jei ji nuspręstų, kad bendrų ES rinkos pastangų, susijusių su 

atsakinga pasaulio naudingųjų iškasenų tiekimo grandine, nepakanka siekiant atsakingo 

tiekėjų elgesio šalyse gamintojose, ar jei ji įvertintų, kad vartotojų grandies veiklos vykdytojų, 

kurie taiko išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemas laikydamiesi EBPO 

rekomendacijų, supirkimo nepakanka.“ 
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_________________________ 

Komisijos pareiškimas Nr. 2 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 

rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 

„Naudodamasi savo įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus pagal 1 straipsnio 5 dalį, 

Komisija deramai atsižvelgs į šio reglamento tikslus, visų pirma nustatytus 1, 7, 10 ir 17 

konstatuojamosiose dalyse. 

Tai darydama Komisija visų pirma atsižvelgs į konkrečią riziką, susijusią su gamintojų 

grandies aukso tiekimo grandinių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose veikimu, ir į 

Sąjungos labai mažų ir mažųjų įmonių, importuojančių auksą į ES, poziciją.“ 

_________________________ 

Komisijos pareiškimas Nr. 3 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

nustatomos Sąjungos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 

rizikos zonų importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 

„Reaguodama į Europos Parlamento prašymą dėl konkrečių gairių, Komisija nori parengti 

veiklos rodiklius, konkrečiai susijusius su atsakingu konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų 

pirkimu. Taikant šias gaires, atitinkamos daugiau nei 500 darbuotojų turinčios bendrovės, 

kurios turi atskleisti nefinansinę informaciją pagal Direktyvą 2014/95/ES, būtų skatinamos 

atskleisti konkrečią informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ar 

aukso.“ 

_________________________ 

 

 

 


