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Grozījums Nr. 56
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijai
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi

ar ko izveido Savienības sistēmu
sabiedriskas nozīmes struktūru, lielo 
grupu un lielo uzņēmumu, kuri ražo
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes alvu, tantalu, volframu, to rūdu 
un zeltu saturošus produktus vai slēdz 
līgumus par šādu produktu ražošanu, 
pienākumiem attiecībā uz piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 57
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA,

ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijai 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi

ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
dabas resursu piegādes ķēdes pienācīgai 
pārbaudei

Or. en

Grozījums Nr. 58
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Turklāt nelikumīgas ieguves 
darbības pastiprina ietekmi uz vidi. Lai 
nodrošinātu mieru un stabilitāti, šajās 
jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

(1) Dabas resursi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un dabas resursu nelikumīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 60
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

(1) Dabas resursi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un dabas resursu nelikumīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Javier Nart, Louis Michel

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

(1) Derīgie izrakteņi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās izraisa konfliktus,
un ieņēmumi no tiem veicina tādu 
vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud valstu centienus 
attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Strīdi par naftu, gāzi, derīgajiem 
izrakteņiem, kokmateriāliem un citiem 
dabas resursiem ir otrs lielākais konfliktu 
avots pasaulē; pieaugošā konkurence par 
tādiem resursiem kā zeme un ūdens 
saasina pašreizējos konfliktus vai izraisa 
jaunus; vides degradācija, cilvēku skaita 
palielināšanās un klimata pārmaiņas 
veicina zemes un dabas resursu 
nesaimniecisku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Strīdi par naftu, gāzi, derīgajiem 
izrakteņiem, kokmateriāliem un citiem 
dabas resursiem ir otrs lielākais konfliktu 
avots pasaulē; pieaugošā konkurence par 
tādiem resursiem kā zeme un ūdens 
saasina pašreizējos konfliktus vai izraisa 
jaunus; vides degradācija, cilvēku skaita 
palielināšanās un klimata pārmaiņas 
veicina zemes un dabas resursu 
nesaimniecisku izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šai regulai ir jāatbilst ANO 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
principiem, ESAO pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, 
jēdzienam “integrēta ziņošana” un ES 
direktīvā par nefinansiālās informācijas 
atklāšanu noteiktajiem pienākumiem un 
jāpapildina minētie dokumenti. 
Dalībvalstis tiek mudinātas īstenot minēto 
direktīvu un uzņēmumi tiek mudināti to 
attiecīgi piemērot.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Javier Nart

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Derīgo izrakteņu tirdzniecība ir 
iemesls, kas izraisa slaktiņus, nāves 
gadījumus, verdzību, terorismu un bērnu 
kareivju izmantošanu Lielo ezeru reģionā. 
Brutālais režīms minētajā reģionā radies, 
ārvalstu valdībām atbalstot šķietamas 
vietējās politiskās kustības.

Or. es

Grozījums Nr. 66
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietver bērnu 
darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku 
pazušanu, tiesību uz tīru vidi pārkāpšanu, 
zemes un iztikas līdzekļu pazaudēšanu bez 
iespējas vienoties un nesaņemot pienācīgu 
kompensāciju, piespiedu pārcelšanos un 
rituāliem vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu 
iznīcināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietver bērnu 
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darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku 
pazušanu, tiesību uz tīru vidi pārkāpšanu, 
zemes un iztikas līdzekļu pazaudēšanu bez 
iespējas vienoties un nesaņemot pienācīgu 
kompensāciju, piespiedu pārcelšanos un 
rituāliem vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu 
iznīcināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Javier Nart

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Brutālāko karu iemesls Āfrikā ir 
labklājība, kas var novest pie bruņoto 
bandu un pseidopolitisko kustību 
komercializācijas, kā tas novērojams 
Sjerraleones ‟asiņaino dimantu” 
gadījumā.

Or. es

Grozījums Nr. 69
Javier Nart

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Neskatoties uz šo situāciju, 
starptautiskā sabiedrība ir šā reģiona 
valstu līdzdalībniece, kas pēkšņi eksportē 
līdz šim neeksportētus izrakteņus 
ievērojamā daudzumā. Tāpēc ir 
neiedomājami, ka tirdzniecības 
uzņēmumi, kuru mērķis ir labklājības 
iegūšana, spēs regulēt paši sevi.
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Or. es

Grozījums Nr. 70
Javier Nart

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Tāpēc ir nepieciešams stingrs 
regulējums, lai pārtrauktu šo šausmīgo 
traģēdiju Lielo ezeru reģionā, kur ir 
slaktēti miljoniem cilvēku un kas ir šo 
valstu un sabiedrību, kas tirgo minētos 
izrakteņus, kriminālās līdzdalības pamatā.

Or. es

Grozījums Nr. 71
Javier Nart

Regulas priekšlikums
1.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1e) Reģionālie sertifikācijas mehānismi, 
kā ESAO, nav efektīvi, arī katras 
līgumslēdzējas valsts interešu dēļ. Tāpēc 
ir nepieciešams katrā Eiropas Savienības 
galamērķa valstī piemērot visaptverošas 
pārbaudes.

Or. es

Grozījums Nr. 72
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Samazinot finansējumu bruņotiem 
grupējumiem un drošības spēkiem 
konfliktu skartās vai augsta riska 
teritorijās, šī regula sekmē Savienības 
konfliktu novēršanas politiku. Miera 
saglabāšana, konfliktu novēršana un 
starptautiskās drošības nostiprināšana ir 
vieni no Savienības ārējās darbības 
galvenajiem mērķiem, kā cita starpā 
izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 
(LES) 21. pantā. Arī savos 2001. gada 15. 
un 16. jūnija secinājumos Eiropadome 
apstiprināja Savienības programmu 
vardarbīgu konfliktu novēršanai, uzsverot 
Savienības politisko apņemšanos 
konfliktu novēršanu noteikt par vienu no 
galvenajiem Savienības ārējo attiecību 
mērķiem. Padomes 2011. gada 20. jūnija 
secinājumos par konfliktu novēršanu ir 
vēlreiz apliecināts, ka minētā programma 
ir lietderīgs politisks pamats turpmākiem 
Savienības konfliktu novēršanas 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Uzsver pirmiedzīvotāju tautu tiesību 
nozīmi, kā izklāstīts ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām un 
Starptautiskās Darba organizācijas 
Konvencijā Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām, it sevišķi saistībā ar 
ieguves rūpniecību.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5), ieskaitot tā 
papildinājumus par alvu, tantalu, volframu 
un zeltu. ESAO Ministru padome 2011. 
gada maijā ieteica aktīvi veicināt šo 
vadlīniju ievērošanu.

(3) Balstoties uz pieredzi saistībā ar 
Kimberli procesu, ar kuru tika izveidota 
starptautiska sistēma neapstrādātu 
dimantu sertificēšanai, iniciatīvu ieguves 
rūpniecības pārredzamībai, Rīcības plānu 
meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai 
un tirdzniecībai (FLEGT) un regulējumu 
mežsaimniecības nozarē, Savienība 
ierosināja pilnīgu pasākumu kopumu 
nolūkā saraut saikni starp bruņoto 
grupējumu finansēšanu un dabas resursu 
izmantošanu konfliktu zonās. Eiropas 
Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5), ieskaitot tā 
papildinājumus par alvu, tantalu, volframu 
un zeltu. ESAO Ministru padome 
2011. gada maijā ieteica aktīvi veicināt šo 
vadlīniju ievērošanu.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing
(OECD (2013). 

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing
(OECD (2013). 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5), ieskaitot tā 
papildinājumus par alvu, tantalu, 
volframu un zeltu. ESAO Ministru 
padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo vadlīniju ievērošanu.

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5). ESAO Ministru 
padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo vadlīniju ievērošanu.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5), ieskaitot tā 
papildinājumus par alvu, tantalu, 
volframu un zeltu. ESAO Ministru 
padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo vadlīniju ievērošanu.

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartiem reģioniem un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām (ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas5). ESAO Ministru 
padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo vadlīniju ievērošanu.

__________________ __________________
5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Ignazio Corrao, Fabio 
Massimo Castaldo, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2008. gada paziņojumā8

atzina, ka droša un netraucēta piekļuve 
izejvielām ir svarīgs ES konkurētspējas 
faktors. Izejvielu iniciatīva ir integrēta 
stratēģija, kā risināt dažādus 
problēmjautājumus saistībā ar piekļuvi 
izejvielām, kas nav enerģētikas vai 
lauksaimniecības nozares izejvielas. 
Izejvielu iniciatīvā atzīst un veicina 
finanšu un piegādes ķēdes pārredzamību 
un korporatīvās sociālās atbildības 
standartu piemērošanu.

svītrots

__________________
8 Izejvielu iniciatīva — apmierināt 
pamatvajadzības izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā, COM(2008) 699 
galīgā redakcija

Or. en

Grozījums Nr. 78
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2008. gada paziņojumā8

atzina, ka droša un netraucēta piekļuve 
izejvielām ir svarīgs ES konkurētspējas 
faktors. Izejvielu iniciatīva ir integrēta 
stratēģija, kā risināt dažādus 
problēmjautājumus saistībā ar piekļuvi 
izejvielām, kas nav enerģētikas vai 
lauksaimniecības nozares izejvielas. 
Izejvielu iniciatīvā atzīst un veicina 
finanšu un piegādes ķēdes pārredzamību 
un korporatīvās sociālās atbildības 
standartu piemērošanu.

svītrots

__________________
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8 Izejvielu iniciatīva — apmierināt 
pamatvajadzības izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā, COM(2008) 699 
galīgā redakcija

Or. en

Grozījums Nr. 79
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2008. gada paziņojumā8

atzina, ka droša un netraucēta piekļuve 
izejvielām ir svarīgs ES konkurētspējas 
faktors. Izejvielu iniciatīva ir integrēta 
stratēģija, kā risināt dažādus 
problēmjautājumus saistībā ar piekļuvi 
izejvielām, kas nav enerģētikas vai 
lauksaimniecības nozares izejvielas. 
Izejvielu iniciatīvā atzīst un veicina finanšu 
un piegādes ķēdes pārredzamību un 
korporatīvās sociālās atbildības standartu 
piemērošanu.

(6) Komisija 2008. gada paziņojumā8

atzina, ka droša un netraucēta piekļuve 
izejvielām ir svarīgs ES konkurētspējas 
faktors. Izejvielu iniciatīva ir integrēta 
stratēģija, kā risināt dažādus 
problēmjautājumus saistībā ar piekļuvi 
izejvielām, kas nav enerģētikas vai 
lauksaimniecības nozares izejvielas. 
Izejvielu iniciatīvā atzīst un veicina finanšu 
un piegādes ķēdes pārredzamību un 
korporatīvās sociālās atbildības standartu 
piemērošanu. Finanšu jomā Savienība 
atbalsta starptautiskā standarta EITI 
(Ieguves rūpniecības pārredzamības 
iniciatīva) pastiprināšanu, kas tiecas 
nodrošināt ieguves rūpniecībā radīto 
maksājumu un ienākumu pārredzamību, 
padarīt šo informāciju pieejamu 
pilsoniskajai sabiedrībai un sabiedrībai 
kopumā, kā arī veicināt šo bagātību labu 
izmantošanu.

__________________ __________________
8 Izejvielu iniciatīva — apmierināt 
pamatvajadzības izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā, COM(2008) 699 
galīgā redakcija

8 Izejvielu iniciatīva — apmierināt 
pamatvajadzības izaugsmei un 
nodarbinātībai Eiropā, COM(2008) 699 
galīgā redakcija

Or. fr
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Grozījums Nr. 80
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlaments 2014. gada 
26. februārī pieņēma rezolūciju1 par 
attīstības veicināšanu ar atbildīgu 
uzņēmējdarbības praksi, tostarp —
ieguves rūpniecības lomu jaunattīstības 
valstīs, kurā Eiropas Komisijai tiek prasīts 
ierosināt saistošus tiesību aktus par 
izrakteņiem konflikta zonās;

__________________
1 EP 2013/2126(INI)

Or. en

Grozījums Nr. 81
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlaments 2014. gada 
26. februārī pieņēma rezolūciju1 par 
attīstības veicināšanu ar atbildīgu 
uzņēmējdarbības praksi, tostarp —
ieguves rūpniecības lomu jaunattīstības 
valstīs, kurā Eiropas Komisijai tiek prasīts 
ierosināt saistošus tiesību aktus par 
izrakteņiem konflikta zonās;

__________________
1EP 2013/2126(INI)

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši 
izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas 
Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie 
atbildības par iespējamo saikni ar 
izrakteņu nelikumīgu ieguvi un 
tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas 
ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, 
kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek 
saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. 
Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot 
lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas 
Parlaments un Padome ierosinātu tiesību 
aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību 
saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši 
izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas 
Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie 
atbildības par iespējamo saikni ar dabas 
resursu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību 
no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka 
patērētāji šādu dabas resursu dēļ, kas 
potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar 
konfliktiem ārpus Savienības. Tādēļ 
pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir 
pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un 
Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros 
paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar 
ANO un ESAO vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 83
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši 
izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas 
Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie 
atbildības par iespējamo saikni ar 
izrakteņu nelikumīgu ieguvi un 
tirdzniecību no konfliktu reģioniem. Sekas 
ir tādas, ka patērētāji šādu izrakteņu dēļ, 
kas potenciāli ir patēriņa precēs, tiek 
saistīti ar konfliktiem ārpus Savienības. 
Tādēļ pilsoņi, īpaši izmantojot 

(8) Savienības pilsoņi un pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki ir veicinājuši 
izpratni par to, ka uzņēmumi, kas darbojas 
Savienības jurisdikcijā, netiek saukti pie 
atbildības par iespējamo saikni ar dabas 
resursu nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību 
no konfliktu reģioniem. Sekas ir tādas, ka 
patērētāji šādu dabas resursu dēļ, kas 
potenciāli ir patēriņa precēs, tiek saistīti ar 
konfliktiem ārpus Savienības. Tādēļ 
pilsoņi, īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir 
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lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas 
Parlaments un Padome ierosinātu tiesību 
aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību 
saskaņā ar ANO un ESAO vadlīnijām.

pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un 
Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros 
paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar 
ANO un ESAO vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes 
pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, 
proaktīvs un reaktīvs process, kurā 
uzņēmumi uzrauga un pārvalda pirkumus 
un pārdevumus, lai nodrošinātu, ka tie 
neveicina konfliktus un to negatīvo 
ietekmi.

(9) Šīs regulas kontekstā un saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir 
nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, 
kurā uzņēmumi uzrauga un pārvalda 
pirkumus un pārdevumus, lai nodrošinātu, 
ka tie ievēro cilvēktiesības un neveicina 
konfliktus un to negatīvo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atspoguļotu ESAO vadlīniju noteikumus.

Grozījums Nr. 85
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes 
pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, 
proaktīvs un reaktīvs process, kurā 
uzņēmumi uzrauga un pārvalda pirkumus 

(9) Šīs regulas kontekstā un saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ir 
nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, 
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un pārdevumus, lai nodrošinātu, ka tie 
neveicina konfliktus un to negatīvo 
ietekmi.

kurā uzņēmumi uzrauga un pārvalda 
pirkumus un pārdevumus, lai nodrošinātu, 
ka tie ievēro cilvēktiesības un neveicina 
konfliktus un to negatīvo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atspoguļotu ESAO vadlīniju noteikumus.

Grozījums Nr. 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šī regula atspoguļo vajadzību pēc 
pienācīgas pārbaudes visā piegādes ķēdē 
no sagādes vietas līdz galaproduktam, 
prasot visiem uzņēmumiem, kas Eiropas 
tirgū pirmo reizi laiž regulas darbības 
jomā ietvertos resursus, tostarp 
produktus, kuri satur šādus resursus, 
veikt savas piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi un publiskot informāciju par to.

Saskaņā ar pienācīgas pārbaudes 
raksturu šajā regulā noteiktie atsevišķie 
pienācīgas pārbaudes pienākumi 
atspoguļo pienācīgas pārbaudes procesu 
pakāpenisko un elastīgo raksturu un to, 
ka ir vajadzīgi pienākumi, kas ir atbilstīgi 
pielāgoti uzņēmumu konkrētajiem 
apstākļiem. Pienākumi ir pielāgoti 
uzņēmumu izmēram, aizņemto līdzekļu 
īpatsvaram un pozīcijai piegādes ķēdē.

Attiecībā uz konkrētiem uzņēmumiem ir 
atzīts, ka tiem pozīcijas piegādes ķēdē dēļ 
ir liela ietekme uz pienācīgu pārbaudi, ko 
veic piegādes ķēdē sagādes valstīs. Šiem 
dalībniekiem, ko parasti sauc par 
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“sašaurinājumiem”, tiek piemēroti 
plašāki pienākumi nekā pārējiem 
uzņēmumiem. Pienācīgas pārbaudes 
pienākumi atbilstīgi atspoguļo šīs 
atšķirības.

Lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
tiek prasīts īstenot saprātīgus un 
labticīgus centienus, lai identificētu 
attiecīgos “sašaurinājumus” savās 
piegādes ķēdēs, un darīt visu iespējamo, 
lai novērtētu šo uzņēmumu pienācīgu 
pārbaudi, piemēram, pamatojoties uz 
minēto dalībnieku revidētajiem 
pārskatiem.

Or. en

Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt samērīgas 
pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem. Šajā 
regulā noteiktie konkrētie pienākumi paredz vien samērīgumu un maksimālus centienus, taču 
šie pienākumi ir pielāgoti uzņēmumu konkrētajiem segmentiem dažādās piegādes ķēdēs.

Grozījums Nr. 87
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šī regula atspoguļo vajadzību pēc 
pienācīgas pārbaudes visā piegādes ķēdē 
no sagādes vietas līdz galaproduktam, 
prasot visiem uzņēmumiem, kas Eiropas 
tirgū pirmo reizi laiž regulas darbības 
jomā ietvertos resursus, tostarp 
produktus, kuri satur šādus resursus, 
veikt savas piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi un publiskot informāciju par to.

Saskaņā ar pienācīgas pārbaudes 
raksturu šajā regulā noteiktie atsevišķie 
pienācīgas pārbaudes pienākumi 
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atspoguļo pienācīgas pārbaudes procesu 
pakāpenisko un elastīgo raksturu un to, 
ka ir vajadzīgi pienākumi, kas būtu 
atbilstīgi pielāgoti uzņēmumu 
konkrētajiem apstākļiem. Pienākumi ir 
pielāgoti uzņēmumu izmēram, aizņemto 
līdzekļu īpatsvaram un pozīcijai piegādes 
ķēdē.

Attiecībā uz konkrētiem uzņēmumiem ir 
atzīts, ka tiem pozīcijas piegādes ķēdē dēļ 
ir liela ietekme uz pienācīgu pārbaudi, ko 
veic piegādes ķēdē sagādes valstīs. Šiem 
dalībniekiem, ko parasti sauc par 
“sašaurinājumiem”, tiek piemēroti 
plašāki pienākumi nekā pārējiem 
uzņēmumiem. Pienācīgas pārbaudes 
pienākumi atbilstīgi atspoguļo šīs 
atšķirības.

Lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
tiek prasīts īstenot saprātīgus un 
labticīgus centienus, lai identificētu 
attiecīgos “sašaurinājumus” savās 
piegādes ķēdēs, un darīt visu iespējamo, 
lai novērtētu šo uzņēmumu pienācīgu 
pārbaudi, piemēram, pamatojoties uz 
minēto dalībnieku revidētajiem 
pārskatiem.

Or. en

Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt samērīgas 
pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem. Šajā 
regulā noteiktie konkrētie pienākumi paredz vien samērīgumu un maksimālus centienus, taču 
šie pienākumi ir pielāgoti uzņēmumu konkrētajiem segmentiem dažādās piegādes ķēdēs.

Grozījums Nr. 88
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Saskaņā ar ESAO vadlīnijām 
uzņēmumiem ir jāīsteno saprātīgi 
pasākumi un labticīgi centieni, lai 
īstenotu pienācīgu pārbaudi nolūkā 
konstatēt un novērst vai mazināt jebkādu 
negatīvas ietekmes risku, kas saistīts ar 
piekļuves nosacījumiem dabas resursiem 
un ar konfliktu skartās vai augsta riska 
teritorijās strādājošo piegādātāju 
attiecībām.

Or. en

Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un problēmas, ar ko uzņēmumi saskaras, 
lai īstenotu pienācīgu pārbaudi. Tādēļ vadlīnijās ir ievērota pieeja, kas balstās uz elastīgumu 
atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp uzņēmuma izmēru. Tas arī nozīmē, ka MVU 
pienācīgas pārbaudes pienākumus piemēros elastīgāk un pakāpeniski.

Grozījums Nr. 89
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Saskaņā ar ESAO vadlīnijām 
uzņēmumiem ir jāīsteno saprātīgi 
pasākumi un labticīgi centieni, lai 
īstenotu pienācīgu pārbaudi nolūkā 
konstatēt un novērst vai mazināt jebkādu 
negatīvas ietekmes risku, kas saistīts ar 
piekļuves nosacījumiem dabas resursiem 
un ar konfliktu skartās vai augsta riska 
teritorijās strādājošo piegādātāju 
attiecībām.

Or. en
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Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un problēmas, ar ko uzņēmumi saskaras, 
lai īstenotu pienācīgu pārbaudi. Tādēļ vadlīnijās ir ievērota pieeja, kas balstās uz elastīgumu 
atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp uzņēmuma izmēru. Tas arī nozīmē, ka MVU 
pienācīgas pārbaudes pienākumus piemēros elastīgāk un pakāpeniski.

Grozījums Nr. 90
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Trešās personas veikta uzņēmuma 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
prakses revīzija nodrošina uzticamību, kas 
ir izdevīga lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem un sekmē pienācīgas 
pārbaudes praksi augšupējā piegādes 
ķēdē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO vadlīnijām revīzijas pienākumi ir jāpiemēro tikai „sašaurinājumu” tirgus 
dalībniekiem. Šis apsvērums atspoguļo to, ka Komisijas priekšlikuma uzņēmumu daļa ietver 
tikai izrakteņu un metālu importētājus. Daļa šā apsvēruma konsekvences labad ir apvienota 
ar 13. apsvērumu par „sašaurinājumiem”.

Grozījums Nr. 91
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Trešās personas veikta uzņēmuma 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
prakses revīzija nodrošina uzticamību, kas 

svītrots
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ir izdevīga lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem un sekmē pienācīgas 
pārbaudes praksi augšupējā piegādes 
ķēdē.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO vadlīnijām revīzijas pienākumi ir jāpiemēro tikai „sašaurinājumu” tirgus 
dalībniekiem. Šis apsvērums atspoguļo to, ka Komisijas priekšlikuma uzņēmumu daļa ietver 
tikai izrakteņu un metālu importētājus. Daļa šā apsvēruma konsekvences labad ir apvienota 
ar 13. apsvērumu par „sašaurinājumiem”.

Grozījums Nr. 92
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 
pašreizējām nozares shēmām, kas 
izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās 
sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz 
klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu 
drošības jautājumu. Tomēr Savienības 
uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām 
grūtībām, kas saistītas ar piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo 
globālās piegādes ķēdes ir garas un 
sarežģītas un ietver daudzus tirgus 
dalībniekus, kuri bieži vien ir 
nepietiekami informēti vai nav 
norūpējušies par ētikas jautājumiem. 
Komisijai būtu jāuzrauga atbildīgas 
sagādes izmaksas un to iespējamā ietekme 
uz konkurētspēju, īpaši MVU 
konkurētspēju.

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 
pašreizējām nozares shēmām, kas 
izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās 
sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz 
klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu 
drošības jautājumu. Saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām ir atzīts, ka pienācīgas 
pārbaudes veikšana konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās ir saistīta ar 
praktiskām grūtībām un ka tādēļ tās 
piemērošanā nepieciešams elastīgums. 
Uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem 
piemērots pienācīgas pārbaudes raksturs 
un piemērošanas joma ir atkarīgi no 
vairākiem faktoriem, tostarp no 
uzņēmuma izmēra un pozīcijas piegādes 
ķēdē, pilnībā ņemot vērā grūtības, ar ko 
saskaras MVU.

Or. en
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Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt samērīgas 
pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem. Tādēļ 
vadlīnijās ir ievērota pieeja, kas balstās uz elastīgumu atkarībā no vairākiem faktoriem, 
tostarp uzņēmuma izmēru. Tas arī nozīmē, ka MVU pienācīgas pārbaudes pienākumus 
piemēros elastīgāk un pakāpeniski.

Grozījums Nr. 93
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 
pašreizējām nozares shēmām, kas 
izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās 
sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz 
klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu 
drošības jautājumu. Tomēr Savienības 
uzņēmumi ziņojuši arī par ļoti daudzām 
grūtībām, kas saistītas ar piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes īstenošanu, jo 
globālās piegādes ķēdes ir garas un 
sarežģītas un ietver daudzus tirgus 
dalībniekus, kuri bieži vien ir 
nepietiekami informēti vai nav 
norūpējušies par ētikas jautājumiem. 
Komisijai būtu jāuzrauga atbildīgas 
sagādes izmaksas un to iespējamā ietekme 
uz konkurētspēju, īpaši MVU 
konkurētspēju.

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 
pašreizējām nozares shēmām, kas 
izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās 
sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz 
klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu 
drošības jautājumu. Saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām ir atzīts, ka pienācīgas 
pārbaudes veikšana konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās ir saistīta ar 
praktiskām grūtībām un ka tādēļ tās 
piemērošanā nepieciešams elastīgums. 
Uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem 
piemērots pienācīgas pārbaudes raksturs 
un piemērošanas joma ir atkarīgi no 
vairākiem faktoriem, tostarp no 
uzņēmuma izmēra un pozīcijas piegādes 
ķēdē, pilnībā ņemot vērā grūtības, ar ko 
saskaras MVU.

Or. en

Pamatojums

ESAO vadlīnijās ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt samērīgas 
pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem apstākļiem. Tādēļ 
vadlīnijās ir ievērota pieeja, kas balstās uz elastīgumu atkarībā no vairākiem faktoriem, 
tostarp uzņēmuma izmēru. Tas arī nozīmē, ka MVU pienācīgas pārbaudes pienākumus 
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piemēros elastīgāk un pakāpeniski.

Grozījums Nr. 94
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
atzīti par “sašaurinājumiem” savās 
attiecīgajās piegādes ķēdēs, jo tiem ir 
būtiska ietekme uz pienācīgu pārbaudi, ko 
veic piegādes ķēdē sagādes valstīs. Tādēļ 
Savienības saraksts ar atbildīgiem 
“sašaurinājumu” dalībniekiem varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem, lai 
īstenotu piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi. Saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām “sašaurinājumu” dalībniekiem 
ir jāveic neatkarīga trešās personas 
revīzija attiecībā uz to piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes praksi, arī lai tos 
ietvertu atbildīgu dalībnieku sarakstā. Arī 
ārpus Eiropas Savienības reģistrētajiem 
“sašaurinājumu” dalībniekiem 
jānodrošina iespēja tikt ietvertiem šajā 
sarakstā, lai nodrošinātu tā globālumu.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atspoguļotu ESAO vadlīniju pieeju attiecībā uz „sašaurinājumiem” un trešās 
personas revīziju.

Grozījums Nr. 95
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
atzīti par “sašaurinājumiem” savās 
attiecīgajās piegādes ķēdēs, jo tiem ir 
būtiska ietekme uz pienācīgu pārbaudi, ko 
veic piegādes ķēdē sagādes valstīs. Tādēļ 
Savienības saraksts ar atbildīgiem 
“sašaurinājumu” dalībniekiem varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem, lai 
īstenotu piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi. Saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām “sašaurinājumu” dalībniekiem 
ir jāveic neatkarīga trešās personas 
revīzija attiecībā uz to piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes praksi, arī lai tos 
ietvertu atbildīgu dalībnieku sarakstā. Arī 
ārpus Eiropas Savienības reģistrētajiem 
“sašaurinājumu” dalībniekiem 
jānodrošina iespēja tikt ietvertiem šajā 
sarakstā, lai nodrošinātu tā globālumu.

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atspoguļotu ESAO vadlīniju pieeju attiecībā uz „sašaurinājumiem” un trešās 
personas revīziju.

Grozījums Nr. 96
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu 
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 

(13) Papildus pienākumiem, kas jāveic 
sabiedriskas nozīmes struktūrām, lielajām 
grupām un lielajiem uzņēmumiem, kuri 
ražo produktus, kas satur izrakteņus vai 
metālus, vai slēdz līgumus par šādu 
produktu ražošanu, arī kausēšanas un 
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izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

attīrīšanas uzņēmumi ir būtisks elements 
globālajā izrakteņu piegādes ķēdē, jo tie 
parasti ir pēdējais posms, kur faktiski vēl 
var nodrošināt pienācīgu pārbaudi, vācot, 
izpaužot un pārbaudot informāciju par 
izrakteņu izcelsmi un pārraudzības ķēdi. 
Pēc šā pārstrādes posma bieži vien nav 
iespējams izsekot izrakteņu izcelsmei. 
Tādējādi Savienības atbildīgu kausēšanas 
un attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi, ņemot vērā arī tirgotāja 
reputāciju, jo tieši šajā piegādes ķēdes 
posmā bieži tiek sertificēti izrakteņi vai 
metāli, ar vietējo iestāžu ziņu izsniedzot 
viltotus izcelsmes sertifikātus.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenu dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises. Ajout de la "réputation du négociant", car c'est souvent 
ce maillon de la chaîne d'approvisionnement qui certifie des minerais ou métaux, donne de 
faux certificats sur la provenance en accord avec les autorités locales. Le Rwanda a exporté 
des minerais, certifiés de ce pays, alors qu'il ne les produisaient pas. La Centrafrique a fait de 
même, labellisant des diamants dits centraficains alors qu'ils provenaient de la République 
démocratique du Congo.

Grozījums Nr. 97
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu 
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu 
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Savienība 
sadarbībā ar ANO un ESAO izveido 
globālu atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu sarakstu, kas ietvertu vismaz 
80 % no pasaulē zināmajiem kausēšanas 
un attīrīšanas uzņēmumiem, lai 
nodrošinātu pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi, kā arī lai nodrošinātu 
izrakteņu un metālu tirdzniecības 
turpināšanu no Kongo Demokrātiskās 
Republikas un no Lielo ezeru reģiona.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 
pašsertificēts atbildīgs importētājs pilda 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta tirgus 
dalībnieku pienākuma īstenot pienācīgu 
pārbaudi vienota ievērošana, veicot ex 
post pārbaudes. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem.
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Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 99
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 
pašsertificēts atbildīgs importētājs pilda 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem.

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta tirgus 
dalībnieku pienākuma īstenot pienācīgu 
pārbaudi vienota ievērošana, veicot ex 
post pārbaudes. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka tiek nodrošināta 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas 
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 

(14) Dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
atbildīgas par to, ka sabiedriskas nozīmes 
struktūras, lielās grupas un lielie 
uzņēmumi, kas ražo izrakteņus vai 
metālus saturošus produktus vai slēdz 
līgumus par šādu produktu ražošanu, 



PE546.673v01-00 32/208 AM\1046143LV.doc

LV

pašsertificēts atbildīgs importētājs pilda 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus. Visu minēto pārbaužu 
uzskaite būtu jāglabā vismaz 5 gadus. 
Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
pieņemti noteikumi, kas piemērojami šīs 
regulas noteikumu pārkāpumiem.

vienoti ievēro šajā regulā minētās, kā arī 
no Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2013/34/ES1 a piemērošanas 
jomas izrietošās saistības, veicot
pienācīgas ex post pārbaudes, lai
pārbaudītu, vai minētās struktūras, 
grupas un uzņēmumi pilda savus piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus. 
Visu minēto pārbaužu uzskaite būtu 
jāglabā vismaz 5 gadus. Dalībvalstis ir 
atbildīgas par to, lai tiktu pieņemti 
noteikumi, kas piemērojami šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem.

__________________
1 a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 26. jūnija 
Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu 
uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, 
konsolidētajiem finanšu pārskatiem un 
saistītiem ziņojumiem, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes 
Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 
Dokuments attiecas uz EEZ (OV L 182, 
29.6.203, 19. lpp.).

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 101
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai sekmētu šīs regulas efektīvu 
īstenošanu un risinātu attīstības 
vajadzības, kas ir tieši saistītas ar 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
dabas resursu izmantošanu, tiks īstenoti 
papildu pasākumi. Eiropas Komisija un 
Eiropas Ārējās darbības dienests piemēros 
un turpinās izstrādāt integrētu ES pieeju 
atbildīgai sagādei, kā tika aizsākts ar 
kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei ‟Konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde” (JOIN (2014) 8). It sevišķi 
iekšpolitikas un ārpolitikas virzienos un 
sevišķi politiskos un politikas dialogos ar 
partnervalstīm, vietējām iestādēm un 
privātām ieinteresētajām personām 
integrēs konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšanu un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveidi 
atbildīgas sagādes vajadzībām. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tam, kāda ir 
nerūpnieciskas un neoficiālas ieguves 
pozitīvā un negatīvā ietekme uz vietējo 
iedzīvotāju iztikas līdzekļiem un 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 102
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai sekmētu šīs regulas efektīvu 
īstenošanu un risinātu attīstības 
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vajadzības, kas ir tieši saistītas ar 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
dabas resursu izmantošanu, tiks īstenoti 
papildu pasākumi. Eiropas Komisija un 
Eiropas Ārējās darbības dienests piemēros 
un turpinās izstrādāt integrētu ES pieeju 
atbildīgai sagādei, kā tika aizsākts ar 
kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei ‟Konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde” (JOIN (2014) 8). It sevišķi 
iekšpolitikas un ārpolitikas virzienos un 
sevišķi politiskos un politikas dialogos ar 
partnervalstīm, vietējām iestādēm un 
privātām ieinteresētajām personām 
integrēs konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšanu un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveidi 
atbildīgas sagādes vajadzībām. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta tam, kāda ir 
nerūpnieciskas un neoficiālas ieguves 
pozitīvā un negatīvā ietekme uz vietējo 
iedzīvotāju iztikas līdzekļiem un 
ilgtspējīgu attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/201111 būtu jāizmanto 
īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu 

(15) Lai ekonomikas dalībniekiem 
nodrošinātu stabilu regulējumu, pilnvaras 
pieņemt aktu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
saistībā ar šīs regulas pielikumu izstrādi 
būtu jāuztic Komisijai. Īpaši svarīgi ir, lai 
Komisija sagatavošanas darba gaitā 
organizētu atbilstīgas apspriešanās, tai 
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kompetento iestāžu sarakstu. skaitā ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina attiecīgo dokumentu 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

__________________
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 104
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/201111 būtu jāizmanto 
īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu 
kompetento iestāžu sarakstu.

(15) Lai grozītu šīs regulas I un 
II pielikumu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu atbilstīgi šīs regulas 
noteikumiem.

__________________
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 105
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/201111 būtu jāizmanto 
īstenošanas pilnvaras, kas saistītas ar 
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu sarakstu un dalībvalstu 
kompetento iestāžu sarakstu.

(15) Lai grozītu šīs regulas I un 
II pielikumu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu atbilstīgi šīs regulas 
noteikumiem.

__________________
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 106
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
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pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus 
tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus.

pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte,

Or. en

Grozījums Nr. 107
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus 
tiesību aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte,

Or. en

Grozījums Nr. 108
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc diviem
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi četros gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert plašus 
obligātus pasākumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir jānodrošina saskaņotība un 
koordinēšana ar citiem Eiropas 
Savienības instrumentiem, piemēram, 
Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido 
stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumentu, īpaši ar tās 4. panta 
1. punkta e) apakšpunktu, kura mērķis ir 
ierobežot to, ka dabas resursus izmanto 
konfliktu finansēšanai, un atbalstīt to, lai 
ieinteresētās personas nodrošinātu 
atbilstību, jo īpaši attiecībā uz to, lai 
vietējā mērogā īstenotu efektīvu kontroli 
pār dabas resursu ieguvi un tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir svarīgi izvairīties no neplānotiem 
tirgus izkropļojumiem un ļaut atbildīgiem 
importētājiem ieviest sistēmas, kas ir 
vajadzīgas, lai pildītu pienācīgas 
pārbaudes pienākumus. Tādēļ šajā regulā 
ir noteikts viena gada pārejas periods, lai 
nodrošinātu tās sekmīgu īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Ir ārkārtīgi svarīgi laikus īstenot 
kopīgajā paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei ‟Konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES 
pieejas izstrāde” (JOIN (2014) 8) 
izklāstītos papildu pasākumu, lai sekmētu 
regulas efektivitāti un kompensētu 
jebkādu neplānotu negatīvu ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar 
šo regulu izveido Savienības piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pašsertifikācijas sistēmu. Ar šo regulu 
tiecas nodrošināt pārredzamību un 
noteiktību attiecībā uz importētāju, 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
piegādes praksi, ko piemēro izrakteņu 
sagādē no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām.

svītrots

__________________
12 “Bruņotie grupējumi un drošības 
spēki” definēti “ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīniju” II pielikumā (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
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Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas 
sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

Ar šo regulu izveido Savienības piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmu, kas 
paredzēta, lai:

__________________
12 “Bruņotie grupējumi un drošības 
spēki” definēti “ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīniju” II pielikumā (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD 
(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

Or. en
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Grozījums Nr. 115
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas 
sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes sistēmu. Ar šo regulu 
tiecas nodrošināt pārredzamību un 
noteiktību attiecībā uz tirgus dalībnieku
piegādes praksi, ko piemēro izrakteņu 
sagādē no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām.

__________________ __________________
12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

Or. en

Grozījums Nr. 116
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas
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sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu piegādes praksi, ko piemēro 
izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām. Šī Savienības 
sistēma ir obligāta atbildīgiem 
importētājiem, kas importē izrakteņus vai 
metālus, uz kuriem attiecas šī regula un 
kuri sagādāti Kongo Demokrātiskajā 
Republikā un Lielo ezeru reģionā.

__________________ __________________
12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

12 “Bruņotie grupējumi un drošības spēki” 
definēti “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju” II pielikumā (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.)

Or. en

Grozījums Nr. 117
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinātu noteiktību un pārredzamību 
attiecībā uz uzņēmumu piegādes praksi, 
ko piemēro izrakteņu sagādē no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām;

Or. en

Pamatojums

Šo mērķu pamatā ir Komisijas ierosinātie mērķi, un tie ietver papildu mērķus un tekstu no 
Komisijas ietekmes novērtējuma un ESAO vadlīnijām.
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Grozījums Nr. 118
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielinātu noteiktību un pārredzamību 
attiecībā uz uzņēmumu piegādes praksi, 
ko piemēro izrakteņu sagādē no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām;

Or. en

Pamatojums

Šo mērķu pamatā ir Komisijas ierosinātie mērķi, un tie ietver papildu mērķus un tekstu no 
Komisijas ietekmes novērtējuma un ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr. 119
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mazinātu iespējas ar dabas resursu 
sagādi, transportēšanu un tirdzniecību 
finansēt konfliktus un/vai sekmēt 
cilvēktiesību pārkāpumus vai 
neievērošanu;

Or. en

Pamatojums

Jaunā mērķa formulējumā b) apakšpunktā ir pārskatīts Komisijas teksts par iespējām, ko 
paredzēts „mazināt” ar sistēmas starpniecību. ES piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
sistēmas mērķim ir jābūt plašākam, nekā paredzēts Komisijas priekšlikumā, kas iespēju 
mazināšanu attiecina vienīgi uz konkrētiem dalībniekiem saistībā ar darbības jomā ietverto 
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izrakteņu tirdzniecību. Mērķim jābūt plašākam, proti, pārraut saiknes starp dabas resursu 
sagādi, transportēšanu, tirdzniecību, apstrādi un eksportu un konfliktiem un cilvēktiesību 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 120
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mazinātu iespējas ar dabas resursu 
sagādi, transportēšanu un tirdzniecību 
finansēt konfliktus un/vai sekmēt 
cilvēktiesību pārkāpumus vai 
neievērošanu;

Or. en

Pamatojums

Šo mērķu pamatā ir Komisijas ierosinātie mērķi, un tie ietver papildu mērķus un tekstu no 
Komisijas ietekmes novērtējuma un ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr. 121
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdzētu uzņēmumiem ievērot 
cilvēktiesības un izvairīties no konfliktu 
veicināšanas ar savām darbībām un 
sagādes lēmumiem.

Or. en
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Pamatojums

Jaunā mērķa formulējumā c) apakšpunktā ir ietverts pienācīgas pārbaudes pamatā esošais 
mērķis, kā noteikts ESAO vadlīnijās (13. lpp). ESAO vadlīnijās ir noteikts, ka „pienācīga 
pārbaude ir nepārtraukts, proaktīvs un reaktīvs process, kurā uzņēmumi var nodrošināt, ka 
tie ievēro cilvēktiesības un neveicina konfliktus… Uz risku pamatota pienācīga pārbaude 
nozīmē pasākumus, kas uzņēmumiem ir jāveic… lai novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi, 
kura saistīta ar to darbībām vai sagādes lēmumiem”.

Grozījums Nr. 122
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdzētu uzņēmumiem ievērot 
cilvēktiesības un izvairīties no konfliktu 
veicināšanas ar savām darbībām un 
sagādes lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Šo mērķu pamatā ir Komisijas ierosinātie mērķi, un tie ietver papildu mērķus un tekstu no 
Komisijas ietekmes novērtējuma un ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr. 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 

svītrots



AM\1046143LV.doc 47/208 PE546.673v01-00

LV

satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem.

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus
sabiedriskas nozīmes struktūrām, lielajām 
grupām un lielajiem uzņēmumiem, kas 
ražo produktus, izmantojot I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem, vai slēdz līgumus par šādu 
produktu ražošanu. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
attiecībā uz piegādes praksi, veicot sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, lai pēc iespējas samazinātu 
vai novērstu vardarbīgus konfliktus un 
cilvēktiesību pārkāpumus, mazinot ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikumā definēto bruņoto grupējumu 
un drošības spēku iespējas tirgoties ar 
minētajiem izrakteņiem vai metāliem.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 125
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem.

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties vai kuriem ir 
jāpašsertificējas par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “izrakteņi” ir rūdas un koncentrāti, kas 
satur alvu, tantalu un volframu, ka arī 
zelts, kā izklāstīts I pielikumā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vairs nav nepieciešama, jo ir ierosināts „regulas darbības jomā ietverto 
resursu” plašāks jēdziens.

Grozījums Nr. 127
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
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Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas” ir ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz 
atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām: otrais izdevums, ESAO 
publikācija (ESAO (2013)), ietverot visus 
Padomes ieteikumus, pielikumus un 
papildinājumus, kas laika gaitā var tikt 
grozīti vai aizstāti.

Or. en

Pamatojums

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Grozījums Nr. 128
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijas” ir ESAO Pienācīgas 
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pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz 
atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām: otrais izdevums, ESAO 
publikācija (ESAO (2013)), ietverot visus 
Padomes ieteikumus, pielikumus un 
papildinājumus, kas laika gaitā var tikt 
grozīti vai aizstāti.

Or. en

Pamatojums

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements.The OECD Due 
DiligenceGuidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stake holder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Grozījums Nr. 129
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) “regulas darbības jomā ietvertie 
resursi” ir visi dabas resursi, kas uzskaitīti 
I pielikumā, kuru laika gaitā var grozīt 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en
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Pamatojums

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Grozījums Nr. 130
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) “regulas darbības jomā ietvertie 
resursi” ir visi izrakteņi un metāli, kas 
uzskaitīti I pielikumā, kuru laika gaitā var 
grozīt saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
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chains.This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying there 
sources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Grozījums Nr. 131
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) “regulas darbības jomā ietvertie 
produkti” ir visi regulas darbības jomā 
ietvertie resursi un produkti, kas ietver vai 
satur regulas darbības jomā ietvertos 
resursus;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums attiecas vienīgi uz regulas darbības jomā ietverto resursu izejvielām 
un uz konkrētiem apstrādātiem metāliem, tādēļ netiktu garantēts, ka izrakteņi produktos, kas 
ienāk Eiropas tirgū, atbilst atbildīgas sagādes principam. Pienācīga pārbaude nav viena 
piegādes ķēdes posma pienākums, un tās struktūra neparedz efektivitāti, ja to īsteno tikai 
vienā posmā. Ar šo grozījumu tiek paplašināta darbības joma, ietverot regulas darbības jomā 
ietvertos resursus un tādējādi arī lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumus.

Grozījums Nr. 132
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ac apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) “regulas darbības jomā ietvertie 
produkti” ir visi regulas darbības jomā 
ietvertie resursi un produkti, kas ietver vai 
satur regulas darbības jomā ietvertos 
resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) “pārstrādāti resursi” ir no 
galalietotāja atgūti vai pēcpatēriņa 
produkti, vai atgriezumi, kas radušies 
produktu ražošanas laikā, tostarp 
atlikumi, novecojuši materiāli, materiāli 
ar defektiem un atgriezumi, kuri satur 
attīrītus vai apstrādātus resursus, kas ir 
piemēroti pārstrādei, lai izstrādātu kādu 
citu materiālu; daļēji apstrādāti vai 
neapstrādāti izrakteņi vai citas rūdas 
blakusprodukti nav pārstrādāti resursi.

Or. en

Pamatojums

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.
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Grozījums Nr. 134
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) “pārstrādāti resursi” ir no 
galalietotāja atgūti vai pēcpatēriņa 
produkti, vai atgriezumi, kas radušies 
produktu ražošanas laikā, tostarp 
atlikumi, novecojuši materiāli, materiāli 
ar defektiem un atgriezumi, kuri satur 
attīrītus vai apstrādātus resursus, kas ir 
piemēroti pārstrādei, lai izstrādātu kādu 
citu materiālu; daļēji apstrādāti vai 
neapstrādāti izrakteņi vai citas rūdas 
blakusprodukti nav pārstrādāti resursi.

Or. en

Pamatojums

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Grozījums Nr. 135
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) “pārstrādāti resursi” ir no 
galalietotāja atgūti vai pēcpatēriņa 
produkti, vai atgriezumi, kas radušies 
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produktu ražošanas laikā, tostarp 
atlikumi, novecojuši materiāli, materiāli 
ar defektiem un atgriezumi, kuri satur 
attīrītus vai apstrādātus resursus, kas ir 
piemēroti pārstrādei, lai izstrādātu kādu 
citu materiālu; daļēji apstrādāti vai 
neapstrādāti izrakteņi vai citas rūdas 
blakusprodukti nav pārstrādāti resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) “tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas pirmo reizi 
tirgū laiž regulas darbības jomā ietvertu 
produktu;

Or. en

Pamatojums

Stingri definēta termina „tirgus dalībnieks” izmantošana kopā ar terminu „palaišana tirgū 
pirmo reizi” nodrošina, ka regula attiecas uz daudziem dažādiem ekonomikas dalībniekiem, 
bet tajā pašā laikā netiek prasīta atsevišķa identifikācija vai apraksts. Šis termins ietver arī 
ekonomikas dalībniekus neatkarīgi no to izmēra, savukārt papildu precizējumi atsevišķos 
pantos tomēr var paredzēt atšķirīgu attieksmi pret konkrētām grupām, ja tas ir vajadzīgs.

Grozījums Nr. 137
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ae apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ae) “tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas pirmo reizi 
tirgū laiž regulas darbības jomā ietvertu 
produktu;

Or. en

Pamatojums

This amendment read in conjunction with amendment on Article 2 point f (new) critically 
complements the amendment regarding the expanded product scope, by specifying that all 
companies that first place such products on the European market are subject to the 
obligations contained in this Regulation. This amendment ensures that not only the 
importation of covered products trigger sthe relevant due diligence requirements, but that 
downstream companies such as manufacturers in the EU are also subject to the same 
requirements. The amendment is important to ensure the effectiveness of supply chain due 
diligence as well as to avoid discrimination.The use of the well-defined term‘operator’ in 
conjunction with the term ‘first placing on the market’ ensures that a variety of different 
economic operators are covered while not requiring individual identification or description. 
The term also covers economic operators irrespective of their size, while additional 
specifications in individual Articles can nonetheless provide for differential treatment for 
certain groups, if needed. As a consequence of this amendment, the triggering point is no 
longer ‘importation’ but‘placing on the market’. Introducing a specific group of operators 
identified in Annex II, however, ensures that certain types of operators may nonetheless be 
singled out where needed. This particularly applies to smelters and refiners.

Grozījums Nr. 138
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – af apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

af) “laišana tirgū” ir pirmreizējā 
produktu piegāde jebkādā veidā 
neatkarīgi no izmantotā pārdošanas 
paņēmiena iekšējā tirgū izplatīšanai vai 
izmantošanai komercdarbības gaitā, vai 
nu par samaksu, vai bez maksas, tostarp 
piegāde ar distanciālās saziņas 
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starpniecību, kā noteikts 
Direktīvā 97/7/EK1; “laišana tirgū” ietver 
arī no tādiem regulas darbības jomā 
ietvertajiem produktiem iegūtu produktu 
piegādi iekšējā tirgū, kas iekšējā tirgū jau 
ir palaisti.

__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EK ar 
patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem.

Or. en

Pamatojums

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered. The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Grozījums Nr. 139
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – af apakšpunkts (jauns)



PE546.673v01-00 58/208 AM\1046143LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

af) “laišana tirgū” ir pirmreizējā 
produktu piegāde jebkādā veidā 
neatkarīgi no izmantotā pārdošanas 
paņēmiena iekšējā tirgū izplatīšanai vai 
izmantošanai komercdarbības gaitā, vai 
nu par samaksu, vai bez maksas, tostarp 
piegāde ar distanciālās saziņas
starpniecību, kā noteikts 
Direktīvā 97/7/EK1; “laišana tirgū” ietver 
arī no tādiem regulas darbības jomā 
ietvertajiem produktiem iegūtu produktu 
piegādi iekšējā tirgū, kas iekšējā tirgū jau 
ir palaisti.

__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EK ar 
patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “metāli” ir metāli, kas satur alvu, 
tantalu, volframu un zeltu vai sastāv no 
tiem, kā izklāstīts I pielikumā;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vairs nav nepieciešama, jo ir ierosināts „regulas darbības jomā ietverto 
resursu” plašāks jēdziens.
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Grozījums Nr. 141
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) “produktu ražošana vai līgumu 
slēgšana par produktu ražošanu” nozīmē 
iespēju faktiski ietekmēt tādu produktu 
ražošanu, kuri satur izrakteņus vai 
metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu 
un zeltu vai sastāv no tiem, ņemot vērā 
faktus un apstākļus, un sabiedriskas 
nozīmes struktūru un lielo uzņēmumu 
iespēju noteiktā mērā ietekmēt šādu 
produktu ražošanu. Sabiedriskas nozīmes 
struktūras, lielās grupas un lielie 
uzņēmumi netiek uzskatīti par ražošanu 
ietekmējošiem, ja tie atbilst šādiem 
kritērijiem: norāda savu nosaukumu, 
zīmolu, logotipu vai apstiprinājumu uz 
trešās puses ražota produkta; uztur vai 
labo trešās puses ražotu produktu; atceļ 
vai pārrunā līguma noteikumus ar 
ražotāju, kurš nav tieši saistīts ar 
produkta ražošanu;

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 142
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) “ražošana” ir izejvielu, komponentu 
vai sastāvdaļu pārvēršana galaproduktā 
pārdošanai vai izplatīšanai 
galalietotājam;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “izrakteņu piegādes ķēde” ir sistēma, 
kas ietver darbības, organizācijas, 
dalībniekus, tehnoloģijas, informāciju, 
resursus un dienestus, kas iesaistīti 
izrakteņu transportēšanā un pārstrādē no 
ieguves vietas līdz to iestrādāšanai 
galaproduktā;

c) “resursu piegādes ķēde” ir sistēma, kas 
ietver darbības, organizācijas, dalībniekus, 
tehnoloģijas, informāciju, resursus un 
dienestus, kas iesaistīti resursu
transportēšanā un pārstrādē no sagādes
vietas līdz to iestrādāšanai galaproduktā;

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas atspoguļo regulas plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. Skatiet 
„regulas darbības jomā ietverto produktu” definīciju.

Grozījums Nr. 144
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” 
ir tirgus dalībnieku pienākumi saistībā ar 
to vadības sistēmām, riska vadību, trešās 
personas revīzijām un informācijas 
atklāšanu, lai konstatētu, risinātu un 
ziņojumos publiskotu faktiskos un 
iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām, lai 
novērstu vai mazinātu ar tirgus 
dalībnieku sagādes darbībām saistīto 
negatīvo ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Termina „tirgus dalībnieki” izmantošana atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz 
uzņēmumiem un nodrošina, ka piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumi attiecas uz 
visiem regulas darbības jomā ietvertajiem uzņēmumiem. Uz „ziņošanu” ir atsauce tādēļ, lai 
atspoguļotu regulā jau ietvertos ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr. 145
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” 
ir tirgus dalībnieku pienākumi saistībā ar 
to vadības sistēmām, riska vadību, trešās 
personas revīzijām un informācijas 
atklāšanu, lai konstatētu, risinātu un 
ziņojumos publiskotu faktiskos un 
iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām, lai 
novērstu vai mazinātu ar tirgus 
dalībnieku sagādes darbībām saistīto 
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negatīvo ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Termina „tirgus dalībnieki” izmantošana atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz 
uzņēmumiem un nodrošina, ka piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumi attiecas uz 
visiem regulas darbības jomā ietvertajiem uzņēmumiem. Uz „ziņošanu” ir atsauce tādēļ, lai 
atspoguļotu regulā jau ietvertos ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr. 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) “piegādes ķēdes paraugprakse” ir 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikumā norādītā piegādes ķēdes 
paraugprakse;

Or. en

Pamatojums

Visām atsaucēm uz piegādes ķēdes paraugpraksi būtu jāattiecas uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās izklāstīto paraugpraksi. Pārējais teksts Komisijas priekšlikumā ir lieks 
un ticis izsvītrots.

Grozījums Nr. 147
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) “piegādes ķēdes paraugprakse” ir 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
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II pielikumā norādītā piegādes ķēdes 
paraugprakse;

Or. en

Pamatojums

Visām atsaucēm uz piegādes ķēdes paraugpraksi būtu jāattiecas uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās izklāstīto paraugpraksi. Pārējais teksts Komisijas priekšlikumā ir lieks 
un ticis izsvītrots.

Grozījums Nr. 148
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pārraudzības ķēde jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēma” ir tādu subjektu 
secības uzskaite, kuru pārziņā ir izrakteņi 
un metāli laikā, kad tie tiek pārvietoti 
piegādes ķēdē;

d) “pārraudzības ķēde jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēma” ir tādu subjektu 
secības noteikšanas un uzskaites sistēma, 
kuru pārziņā ir resursi laikā, kad tie tiek 
pārvietoti piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 149
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) “pārraudzības ķēde jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēma” ir tādu subjektu 
secības uzskaite, kuru pārziņā ir izrakteņi 
un metāli laikā, kad tie tiek pārvietoti 
piegādes ķēdē;

d) “pārraudzības ķēde jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēma” ir tādu subjektu 
secības noteikšanas un uzskaites sistēma, 
kuru pārziņā ir resursi laikā, kad tie tiek 
pārvietoti piegādes ķēdē;

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) “riska vadības plāns” ir tirgus 
dalībnieka rakstiskās atbildes uz 5. pantā 
konstatētajiem piegādes ķēdes riskiem 
saskaņā ar tā piegādes ķēdes praksi;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz uzņēmumiem un ESAO vadlīnijās 
izmantotā termina „riska vadības plāns” nozīmi (skatiet 3.T papildinājuma 3.B punktu).

Grozījums Nr. 151
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) “riska vadības plāns” ir tirgus 
dalībnieka rakstiskās atbildes uz 5. pantā 
konstatētajiem piegādes ķēdes riskiem 
saskaņā ar tā piegādes ķēdes praksi;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz uzņēmumiem un ESAO vadlīnijās
izmantotā termina „riska vadības plāns” nozīmi (skatiet 3.T papildinājuma 3.B punktu).
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Grozījums Nr. 152
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek 
bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila 
situācija pēc konfliktiem, kā arī 
teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un 
drošība vai to nav, piemēram, 
nefunkcionējošas valstis, un kurās notiek 
plaši un sistemātiski starptautisko tiesību 
pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību 
pārkāpumi;

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kuru statusu 
nosaka tas, ka tajās pastāv bruņoti 
konflikti, plaša vardarbība vai citi 
kaitējuma riski cilvēkiem, un šajā sakarā 
tiek atzīts, ka:

i) var būt vairāku veidu bruņoti konflikti, 
piemēram, starptautisks vai 
nestarptautisks konflikts, kurā iesaistītas 
viena vai vairākas valstis vai kurš var 
ietvert brīvības cīņas vai nemierus, 
pilsoņu karu utt.; un

ii) augsta riska teritorijas var ietvert 
politiski nestabilas teritorijas vai tādas 
teritorijas, kurās valda politiskā represija, 
institucionālais vājums, nedrošība, civilās 
infrastruktūras sabrukums un plaša 
vardarbība, un abus šie teritoriju veidus 
nereti raksturo plaši cilvēktiesību 
pārkāpumi, kā arī valsts vai starptautisko 
tiesību pārkāpumi;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar starptautiskajiem standartiem, izmaiņas atspoguļo ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās izmantoto „konfliktu skartu un augsta riska teritoriju” 
definīciju.
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Grozījums Nr. 153
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek 
bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila 
situācija pēc konfliktiem, kā arī 
teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un 
drošība vai to nav, piemēram,
nefunkcionējošas valstis, un kurās notiek 
plaši un sistemātiski starptautisko tiesību 
pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību 
pārkāpumi;

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kuru statusu 
nosaka tas, ka tajās pastāv bruņoti 
konflikti, plaša vardarbība vai citi 
kaitējuma riski cilvēkiem, un šajā sakarā 
tiek atzīts, ka:

i) var būt vairāku veidu bruņoti konflikti,
piemēram, starptautisks vai 
nestarptautisks konflikts, kurā iesaistītas 
viena vai vairākas valstis vai kurš var 
ietvert brīvības cīņas vai nemierus, 
pilsoņu karu utt.; un

ii) augsta riska teritorijas var ietvert 
politiski nestabilas teritorijas vai tādas 
teritorijas, kurās valda politiskā represija, 
institucionālais vājums, nedrošība, civilās 
infrastruktūras sabrukums un plaša 
vardarbība, un abus šie teritoriju veidus 
nereti raksturo plaši cilvēktiesību 
pārkāpumi, kā arī valsts vai starptautisko 
tiesību pārkāpumi;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar starptautiskajiem standartiem, izmaiņas atspoguļo ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās izmantoto „konfliktu skartu un augsta riska teritoriju” 
definīciju.

Grozījums Nr. 154
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek 
bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila 
situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, 
kurās ir vāja pārvaldība un drošība vai to 
nav, piemēram, nefunkcionējošas valstis, 
un kurās notiek plaši un sistemātiski 
starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp
cilvēktiesību pārkāpumi;

e) “konfliktu skartas un augsta riska 
teritorijas” ir teritorijas, kurās notiek 
bruņots konflikts, plaša vardarbība vai 
pastāv citi lieli kaitējuma riski cilvēkiem 
vai kurās ir nestabila situācija pēc 
konfliktiem, kā arī teritorijas, kurās ir vāja 
pārvaldība un drošība vai to nav, 
piemēram, nefunkcionējošas valstis; var 
būt vairāku veidu bruņoti konflikti, 
piemēram, starptautisks vai 
nestarptautisks konflikts; augsta riska 
teritorijas var ietvert politiski nestabilas 
teritorijas vai tādas teritorijas, kurās valda 
politiskā represija, institucionālais 
vājums, nedrošība, civilās infrastruktūras 
sabrukums un plaša vardarbība; šādas 
teritorijas nereti raksturo plaši
cilvēktiesību pārkāpumi, kā arī valsts vai 
starptautisko tiesību pārkāpumi;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “lejupējā piegādes ķēde” ir metālu 
piegādes ķēde no kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmuma līdz to 
galalietojumam;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šī definīcija ir lieka, ņemot vērā plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. Daudzi 
izrakteņi un citi resursi, kas sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek 
kausēti vai attīrīti (piemēram, ogles). Attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu „sašaurinājumi”, 
piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek saukti par „II pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „II pielikuma dalībniekiem”. Skatiet komentārus par šīm definīcijām.

Grozījums Nr. 156
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) “lejupējā piegādes ķēde” ir metālu 
piegādes ķēde no kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmuma līdz to 
galalietojumam;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir lieka, ņemot vērā plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. Daudzi 
izrakteņi un citi resursi, kas sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek 
kausēti vai attīrīti (piemēram, ogles). Attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu „sašaurinājumi”, 
piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek saukti par „II pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „II pielikuma dalībniekiem”. Skatiet komentārus par šīm definīcijām.

Grozījums Nr. 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus vai metālus 
deklarē laišanai brīvā apgrozībā Padomes 

svītrots
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Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta 
nozīmē;

__________________
13 Padomes 1992. gada 12. oktobra 
Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 
19.10.1992., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vairs nav vajadzīga, jo ir ieviesti un tiek izmantoti termini „tirgus dalībnieks” un 
„laišana tirgū”. Šie divi termini kopā efektīvi aizvieto jēdzienu „importētājs” kā regulā 
noteikto pienākumu piemērošanas sākumpunktu.

Grozījums Nr. 158
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus vai metālus 
deklarē laišanai brīvā apgrozībā Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/199213 79. panta 
nozīmē;

svītrots

__________________
13 Padomes 1992. gada 12. oktobra 
Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 
19.10.1992., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija vairs nav vajadzīga, jo ir ieviesti un tiek izmantoti termini „tirgus dalībnieks” un 
„laišana tirgū”. Šie divi termini kopā efektīvi aizvieto jēdzienu „importētājs” kā regulā 
noteikto pienākumu piemērošanas sākumpunktu.
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Grozījums Nr. 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jēdzieni „atbildīgs importētājs” un „pašsertifikācija” ir lieki, ja uzņēmumiem piemēro 
obligātas prasības.

Grozījums Nr. 160
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jēdzieni „atbildīgs importētājs” un „pašsertifikācija” ir lieki, ja uzņēmumiem piemēro 
obligātas prasības.

Grozījums Nr. 161
Lars Adaktusson
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem;

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties vai kam tas ir 
jādara saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem;

h) “sabiedriskas nozīmes struktūra” ir
struktūra, kas ražo produktus, kuri
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2013/34/ES satur šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus vai 
metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu 
un zeltu vai sastāv no tiem, vai kas slēdz 
līgumus par šādu produktu ražošanu, un 
uzņēmumi, kuriem ir piemērojami kādas 
dalībvalsts tiesību akti un kuru 
pārvedamos vērtspapīrus var mainīt 
jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkta nozīmē1a;

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz 
finanšu instrumentu tirgiem un ar ko 
groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 
93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ 
Padomes Direktīvu 93/22/EEK
(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)
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Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums atbilst referenta Reinhard Bütikofer 12. grozījumam. Referenta nolūks ir tikai 
mainīt punkta numerāciju no ha) uz h) panta struktūras apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 163
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) “liela grupa” ir grupa, ko veido mātes 
uzņēmums un konsolidācijā ietvertas 
filiāles, kas ražo produktus, kuri satur šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus vai 
metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu 
vai zeltu vai sastāv no tiem, vai kas slēdz 
līgumus par šādu produktu ražošanu un 
kas mātes uzņēmuma bilances datumā 
konsolidēti pārsniedz vismaz divas no trim 
Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 7. punktā 
paredzētajām turpmāk minēto kritēriju 
robežvērtībām:

- kopējā bilance: EUR 20 000 000;

- neto apgrozījums: EUR 40 000 000;

- vidējais darbinieku skaits pārskata gada 
laikā: 250.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du 
rapporteur vise l'article 3, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne 
la définition d'un grand groupe. C'est à l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve 
la définition d'une grande entreprise. Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos 
amendements ajoutent les grands groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le 
projet d'avis dans lesquels sont mentionnées les grandes entreprises et l'amendement justifié 
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en donne la définition donnée par la directive citée.

Grozījums Nr. 164
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – hb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) “liels uzņēmums” ir uzņēmums, kas 
ražo produktus, kuri satur šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus vai metālus, 
kas satur alvu, tantalu, volframu vai zeltu 
vai sastāv no tiem, vai kas slēdz līgumus 
par šādu produktu ražošanu un kas 
uzņēmuma bilances datumā pārsniedz 
vismaz divas no trim 
Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 4. punktā 
paredzētajām turpmāk minēto kritēriju 
robežvērtībām:

- kopējā bilance: EUR 20 000 000;

- neto apgrozījums: EUR 40 000 000;

- vidējais darbinieku skaits pārskata gada 
laikā: 250.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā atkārtots referenta 13. grozījuma teksts, kas mainīts, norādot pareizo 
Direktīvas 2013/34/ES pantu.

Grozījums Nr. 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts



PE546.673v01-00 74/208 AM\1046143LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā 
deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo 
regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar 
vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo 
personu veiktām revīzijām un 
informācijas izpaušanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Pašsertifikācijas” definīcija tagad ir lieka.

Grozījums Nr. 166
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā 
deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo 
regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar 
vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo 
personu veiktām revīzijām un 
informācijas izpaušanu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Pašsertifikācijas” definīcija tagad ir lieka.

Grozījums Nr. 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “sūdzību mehānisms” ir agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās mehānisms, 
kas ļauj visām ieinteresētajām personām 
vai informatoriem paust bažas par 
izrakteņu ieguves, tirdzniecības, apstrādes 
un eksporta apstākļiem konfliktu skartās
un augsta riska teritorijās;

j) “sūdzību mehānisms” ir agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās mehānisms, 
kas ļauj visām ieinteresētajām personām 
vai informatoriem paust bažas par resursu 
sagādes, tirdzniecības, apstrādes un 
eksporta apstākļiem saistībā ar resursiem 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo regulas plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 168
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “sūdzību mehānisms” ir agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās mehānisms, 
kas ļauj visām ieinteresētajām personām 
vai informatoriem paust bažas par 
izrakteņu ieguves, tirdzniecības, apstrādes 
un eksporta apstākļiem konfliktu skartās
un augsta riska teritorijās;

j) “sūdzību mehānisms” ir agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās mehānisms, 
kas ļauj visām ieinteresētajām personām 
vai informatoriem paust bažas par resursu 
sagādes, tirdzniecības, apstrādes un 
eksporta apstākļiem saistībā ar resursiem 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo regulas plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 169
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
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Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) “II pielikuma tirgus dalībnieks” ir 
jebkurš II pielikumā noteiktais tirgus 
dalībnieka veids;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā uzmanība ir koncentrēta uz kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem. Lai 
nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktos piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus var 
efektīvi piemērot piegādes ķēdēm ar „sašaurinājumiem”, kas nav kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi, ir jānodrošina iespēja pievienot jaunus „sašaurinājumu” tirgus dalībniekus, kad 
tādi uzrodas. Tādēļ šajā grozījumā atsaucas uz to sarakstu pielikumā (II pielikums) un sauc 
tos par II pielikuma tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 170
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) “II pielikuma tirgus dalībnieks” ir 
jebkurš II pielikumā noteiktais tirgus 
dalībnieka veids;

Or. en

Pamatojums

Supply chain due diligence often centres onso-called choke points; a limited group of 
economic actors that handle all global resources in the supply chain at some point. The 
Proposal for aRegulation by the European Commission only focuses on smelters and refiners 
as these have been identified as choke points for the supply chains of the four minerals the 
Commission proposed to regulate. To ensure that the supply chain due diligence obligations 
contained in this Regulation can also effectively apply to supply chains with choke points 
other than smelters and refiners, it is necessary that new choke point operators can be added, 
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as they become available. For that reason this set of amendments foresees to place them into 
an Annex (Annex II).The current Annex II proposal only mentions smelters and refiners. Thus, 
where the Regulation mentions ‘Annex II operators’ it currently refers to smelters and 
refiners that first place covered resources on the market.

Grozījums Nr. 171
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) “II pielikuma dalībnieks” ir jebkurš 
II pielikumā noteiktais fiziskās vai 
juridiskās personas veids;

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ietver kopā visas personas, kas regulas darbības jomā ietverto resursu piegādes 
ķēdēs darbojas kā „sašaurinājumi”. Tā ietver globālus kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumus, kā arī citus piegādes ķēžu „sašaurinājumus”, kas uzskaitīti II pielikumā. Šī 
definīcija atšķiras no „II pielikuma tirgus dalībniekiem”. Definīcija nodrošina, ka konkrēti 
lejupējās piegādes ķēdes pienākumi attiecas uz visiem globālajiem II pielikuma dalībniekiem. 
Saskaņā ar šiem pienākumiem ir globāli jānosaka visi II pielikuma dalībnieki, ne tikai tie, kas 
reģistrēti ES.

Grozījums Nr. 172
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) “II pielikuma dalībnieks” ir jebkurš 
II pielikumā noteiktais fiziskās vai 
juridiskās personas veids;

Or. en
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Pamatojums

This definition groups together all persons that act as choke points in the supply chains of 
covered resources. The definition includes global smelters, refinersand other supply chain 
choke points listed in Annex II. It therefore differs from the definition of ‘Annex II operators’, 
which is limited to supply chain choke points that are ‘operators’ (i.e. they first place covered 
resources onthe EU market). The definition ensures that certain downstream obligations 
concern all global Annex II actors. For instance, there are requirements in Articles 4 and 5 to 
identify Annex II actors in the respective supply chains.These obligations call for the 
identification of all Annex II actors globally, not only those based in the EU. This ensures a 
level playing field. Thus, whenever this regulation refers to ‘Annex II actors’ it currently 
refers to smelters and refiners irrespective of whether they place covered resources and 
products on the European market. The White List proposed in Article 8 also extends to global 
smelters and refiners.

Grozījums Nr. 173
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) “atbildīgs II pielikuma dalībnieks” ir 
jebkurš II pielikuma dalībnieks, kas 
atbilst šai regulai vai ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām un kas ir iesniedzis 
6. pantā noteiktos revidētos pārskatus 
dalībvalsts iestādei saskaņā ar 7. panta 
3. punktu vai 6.a punktu;

Or. en

Pamatojums

Visas atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem” ir aizstātas ar 
„atbildīgu(-iem) II pielikuma dalībnieku(-iem)”. Skatiet komentārus par „atbildīgu 
II pielikuma dalībnieku” un 8. pantu turpmāk.

Grozījums Nr. 174
David Martin, Ana Gomes
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) “atbildīgs II pielikuma dalībnieks” ir 
jebkurš II pielikuma dalībnieks, kas 
atbilst šai regulai vai ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām un kas ir iesniedzis 
6. pantā noteiktos revidētos pārskatus 
dalībvalsts iestādei saskaņā ar 7. panta 
3. punktu vai 6.a punktu;

Or. en

Pamatojums

Visas atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem” ir aizstātas ar 
„atbildīgu(-iem) II pielikuma dalībnieku(-iem)”. Skatiet komentārus par „atbildīgu 
II pielikuma dalībnieku” un 8. pantu turpmāk.

Grozījums Nr. 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jd) “uzņēmējdarbības konfidencialitāte un 
citi konkurences jautājumi” ir 
informācija par cenām un piegādātāju 
attiecības, neskarot turpmāku izvērstu 
interpretāciju;

Or. en

Pamatojums

Šis termins būtu jādefinē, lai izvairītos no nenoteiktības. Tiek izmantota definīcija no ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.
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Grozījums Nr. 176
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jd) “uzņēmējdarbības konfidencialitāte un 
citi konkurences jautājumi” ir 
informācija par cenām un piegādātāju 
attiecības, neskarot turpmāku izvērstu 
interpretāciju;

Or. en

Pamatojums

Šis termins būtu jādefinē, lai izvairītos no nenoteiktības. Tiek izmantota definīcija no ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “piegādes ķēdes paraugprakse” atbilst 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikumam, kurā izklāstīti nopietnas 
negatīvas ietekmes riski, kas var būt 
saistīti ar izrakteņu ieguvi, tirdzniecību, 
apstrādi un eksportu no konfliktu skartām 
un augsta riska teritorijām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Secības izmaiņu dēļ.
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Grozījums Nr. 178
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “piegādes ķēdes paraugprakse” atbilst 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikumam, kurā izklāstīti nopietnas 
negatīvas ietekmes riski, kas var būt 
saistīti ar izrakteņu ieguvi, tirdzniecību, 
apstrādi un eksportu no konfliktu skartām 
un augsta riska teritorijām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Secības izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) “riska pārvaldības plāns” ir importētāju 
rakstiski fiksēti risinājumi identificētajiem 
piegādes ķēdes riskiem, pamatoti uz 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju14

III pielikumu;

svītrots

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.
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Or. en

Pamatojums

Secības izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 180
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) “riska pārvaldības plāns” ir importētāju 
rakstiski fiksēti risinājumi identificētajiem 
piegādes ķēdes riskiem, pamatoti uz 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju14

III pielikumu;

svītrots

__________________
14 OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: Second Edition, OECD Publishing 
(OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pamatojums

Secības izmaiņu dēļ.

Grozījums Nr. 181
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – n apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “augšupējā piegādes ķēde” ir izrakteņu 
piegādes ķēde no ieguves vietas līdz 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir lieka, ņemot vērā plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. Daudzi 
izrakteņi un citi resursi, kas sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek 
kausēti vai attīrīti (piemēram, ogles). Attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu „sašaurinājumi”, 
piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek saukti par „II pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „II pielikuma dalībniekiem”.

Grozījums Nr. 182
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “augšupējā piegādes ķēde” ir izrakteņu 
piegādes ķēde no ieguves vietas līdz 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir lieka, ņemot vērā plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. Daudzi 
izrakteņi un citi resursi, kas sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek 
kausēti vai attīrīti (piemēram, ogles). Attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu „sašaurinājumi”, 
piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tā vieta tiek saukti par „II pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „II pielikuma dalībniekiem”.

Grozījums Nr. 183
Jean-Luc Schaffhauser
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – p punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) “atbildīgi kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi” ir kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi atbildīga importētāja piegādes 
ķēdē;

p) “atbildīgi kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi” ir kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi sabiedriskas nozīmes 
struktūru, lielo grupu un lielo uzņēmumu
piegādes ķēdē, kā minēts šīs regulas 
8. pantā;

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l'article 2 de la proposition de règlement vise l'article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l'article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
viena vai vairākas izraudzītās iestādes ar 
revīzijas kompetenci un zināšanām 
izejvielu un rūpniecības procesu jomā.

q) “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
viena vai vairākas izraudzītās iestādes ar 
revīzijas un izmeklēšanas kompetenci un 
zināšanām izejvielu un rūpniecības procesu 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 185
David Martin, Ana Gomes
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
viena vai vairākas izraudzītās iestādes ar 
revīzijas kompetenci un zināšanām 
izejvielu un rūpniecības procesu jomā.

q) “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir 
viena vai vairākas izraudzītās iestādes ar 
revīzijas un izmeklēšanas kompetenci un 
zināšanām izejvielu un rūpniecības procesu 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Tirgus dalībnieka pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 187
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Tirgus dalībnieka pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jean-Luc Schaffhauser
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Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Sabiedriskas nozīmes struktūru, lielo 
grupu un lielo uzņēmumu piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumi

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 189
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda 
piegādes ķēdes 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. Sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas vai lielie uzņēmumi, uz kuriem 
attiecas šīs regulas darbības joma,
sertificējas, deklarējot dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, ka pilda piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus, 
kas izklāstīti šajā regulā. Deklarācija ietver 
dokumentāciju, kurā sabiedriskas nozīmes 
struktūra, lielā grupa vai lielais 
uzņēmums apstiprina, ka pilda 
pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās 
personas veiktas revīzijas rezultātus.

Or. fr
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Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 190
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka 
pilda piegādes ķēdes 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. Saskaņā ar ESAO vadlīnijām tirgus 
dalībnieki īsteno visus saprātīgos 
pasākumus un labticīgos centienus, lai 
izpildītu savus pienācīgas pārbaudes 
pienākumus saskaņā ar 4. un 5. pantu. 
Ikviens tirgus dalībnieks nodrošina, ka tas 
panāk pakāpeniskus, izmērāmus un 
savlaicīgus uzlabojumus saistībā ar 
atbilstību šiem pienākumiem. Atbilstīgās 
konkrētās pienācīgās pārbaudes veids un 
apmērs ir atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem, un to ietekmē tādi faktori kā 
tirgus dalībnieka pozīcija piegādes ķēdē, 
izmērs, tā darbību atrašanās vieta, 
situācija konkrētajā valstī un iesaistīto 
produktu vai pakalpojumu nozare un 
veids.

Or. en

Pamatojums

Jaunais 1. punkts atspoguļo ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju tekstu, tostarp to, ka tiek 
sagaidīts, ka uzņēmumi panāks izmērāmus un pakāpeniskus uzlabojumus tajā, kā tie īsteno 
pienācīgu pārbaudi.



PE546.673v01-00 88/208 AM\1046143LV.doc

LV

Grozījums Nr. 191
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka 
pilda piegādes ķēdes 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. Saskaņā ar ESAO vadlīnijām tirgus 
dalībnieki īsteno visus saprātīgos 
pasākumus un labticīgos centienus, lai 
izpildītu savus pienācīgas pārbaudes 
pienākumus saskaņā ar 4. un 5. pantu. 
Ikviens tirgus dalībnieks nodrošina, ka tas 
panāk pakāpeniskus, izmērāmus un 
savlaicīgus uzlabojumus saistībā ar 
atbilstību šiem pienākumiem. Atbilstīgās 
konkrētās pienācīgās pārbaudes veids un 
apmērs ir atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem, un to ietekmē tādi faktori kā 
tirgus dalībnieka pozīcija piegādes ķēdē, 
izmērs, tā darbību atrašanās vieta, 
situācija konkrētajā valstī un iesaistīto 
produktu vai pakalpojumu nozare un 
veids.

Or. en

Pamatojums

Jaunais 1. punkts atspoguļo ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju tekstu, tostarp to, ka tiek 
sagaidīts, ka uzņēmumi panāks izmērāmus un pakāpeniskus uzlabojumus tajā, kā tie īsteno 
pienācīgu pārbaudi.

Grozījums Nr. 192
Javier Nart

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētājiem ir jāsertificējas 
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par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus, kas izklāstīti šajā regulā. 
Deklarācija ietver dokumentāciju, kurā 
importētājs apstiprina, ka pilda 
pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās 
personas veiktas revīzijas rezultātus.

par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda 
piegādes ķēdes 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. es

Grozījums Nr. 193
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visi regulas darbības jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
par atbildīgiem importētājiem, deklarējot 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, ka pilda 
piegādes ķēdes 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 jomas izrakteņu 
vai metālu importētāji var pašsertificēties 
vai pašsertificējas par atbildīgiem 
importētājiem, deklarējot dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, ka pilda piegādes 
ķēdes 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

Grozījums Nr. 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi 

svītrots
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importētāji, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 
4., 5., 6. un 7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 195
David Martin, Ana Gomes

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 izrakteņus un metālus, 
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 
4., 5., 6. un 7. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 196
Jean-Luc Schaffhauser

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 izrakteņus un metālus,
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 
5., 6. un 7. pantu.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes
nodrošina, ka sabiedriskas nozīmes 
struktūras, lielās grupas un lielie 
uzņēmumi, uz kuriem attiecas šī regula,
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 
5., 6. un 7. pantu.

Or. fr
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Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 197
Javier Nart

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Bez attiecīgas sertifikācijas imports ir 
aizliegts;

Or. es

Grozījums Nr. 198
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

Ikviens tirgus dalībnieks saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām:

Or. en

Pamatojums

Atsaucoties uz „tirgus dalībnieku”, tiek aptverts plašāks uzņēmumu loks. Vārdi „saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām” jāpievieno tādēļ, lai nodrošinātu, ka šajās 
vadlīnijās ietvertā informācija ir iekļauta regulā un tirgus dalībnieki atbilst vadlīniju 
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standartiem.

Grozījums Nr. 199
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

Ikviens tirgus dalībnieks saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām:

Or. en

Pamatojums

Atsaucoties uz „tirgus dalībnieku”, tiek aptverts plašāks uzņēmumu loks. Vārdi „saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām” jāpievieno tādēļ, lai nodrošinātu, ka šajās 
vadlīnijās ietvertā informācija ir iekļauta regulā un tirgus dalībnieki atbilst vadlīniju 
standartiem.

Grozījums Nr. 200
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

Sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas un lielie uzņēmumi, uz kuriem 
attiecas šī regula:

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
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l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 201
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

1. Sabiedriskas nozīmes struktūras, lielie 
uzņēmumi un kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumi saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām:

Or. en

Grozījums Nr. 202
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem 
un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas 
saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes izrakteņiem un 
metāliem,

a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem 
un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas 
saistīta ar konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes attiecināmajiem 
resursiem,

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām tiek aptverts plašāks resursu loks. „Attiecināmo resursu” definīciju skatīt 
iepriekš.
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Grozījums Nr. 203
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem 
un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas 
saistītas ar konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes izrakteņiem un 
metāliem,

a) pieņem un skaidri paziņo piegādātājiem 
un sabiedrībai piegādes ķēdes politiku, kas 
saistīta ar konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes attiecināmajiem 
resursiem,

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām tiek aptverts plašāks resursu loks. „Attiecināmo resursu” definīciju skatīt 
iepriekš.

Grozījums Nr. 204
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj savā piegādes ķēdes politikā 
standartus, ar kuriem saskaņā veic 
piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi un kuri 
ir saderīgi ar standartiem, kas norādīti 
piegādes ķēdes paraugpraksē (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikums),

b) iekļauj savā piegādes ķēdes politikā 
standartus, saskaņā ar kuriem veic 
piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi un kuri 
ir saderīgi ar standartiem, kas norādīti 
piegādes ķēdes paraugpraksē,

Or. en

Pamatojums

Skatīt „piegādes ķēdes paraugprakses” grozīto definīciju. Atsauce uz ESAO vadlīniju 
II pielikumu vairs nav vajadzīga.
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Grozījums Nr. 205
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj savā piegādes ķēdes politikā 
standartus, ar kuriem saskaņā veic 
piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi un kuri 
ir saderīgi ar standartiem, kas norādīti 
piegādes ķēdes paraugpraksē (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikums),

b) iekļauj savā piegādes ķēdes politikā 
standartus, saskaņā ar kuriem veic 
piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi un kuri 
ir saderīgi ar standartiem, kas norādīti 
piegādes ķēdes paraugpraksē,

Or. en

Pamatojums

Skatīt „piegādes ķēdes paraugprakses” grozīto definīciju. Atsauce uz ESAO vadlīniju 
II pielikumu vairs nav vajadzīga.

Grozījums Nr. 206
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) strukturē iekšējās vadības sistēmu tā, lai 
atbalstītu piegādes ķēdes pienācīgu 
pārvaldību, uzdodot vadošiem 
darbiniekiem pārraudzīt piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes procesu, kā arī 
vismaz 5 gadus glabā uzskaiti,

c) strukturē iekšējās vadības sistēmu tā, lai 
atbalstītu piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi, cita starpā uzdodot vadošiem 
darbiniekiem pārraudzīt piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes procesu, kā arī 
vismaz 10 gadus glabāt uzskaiti,

Or. en

Pamatojums

Vārdi „cita starpā” ir pievienoti tādēļ, lai nodrošinātu, ka regulā ir iekļauta ESAO vadlīnijās 



PE546.673v01-00 96/208 AM\1046143LV.doc

LV

ietvertā informācija. Savas iekšējās vadības sistēmas uzņēmumiem jāstrukturē arī citos 
veidos, ne tikai nosakot vadošo darbinieku pienākumus. Piemēram, skatīt papildinājumu par 
alvu, tantalu un volframu, 1.B. pasākums (45. lpp.).

Grozījums Nr. 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) strukturē iekšējās vadības sistēmu tā, lai 
atbalstītu piegādes ķēdes pienācīgu 
pārvaldību, uzdodot vadošiem 
darbiniekiem pārraudzīt piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes procesu, kā arī 
vismaz 5 gadus glabā uzskaiti,

c) strukturē iekšējās vadības sistēmu tā, lai 
atbalstītu piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi, cita starpā uzdodot vadošiem 
darbiniekiem pārraudzīt piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes procesu, kā arī 
vismaz 5 gadus glabāt uzskaiti,

Or. en

Pamatojums

Vārdi „cita starpā” ir pievienoti tādēļ, lai nodrošinātu, ka regulā ir iekļauta ESAO vadlīnijās 
ietvertā informācija. Savas iekšējās vadības sistēmas uzņēmumiem jāstrukturē arī citos 
veidos, ne tikai nosakot vadošo darbinieku pienākumus. Piemēram, skatīt papildinājumu par 
alvu, tantalu un volframu, 1.B. pasākums (45. lpp.).

Grozījums Nr. 208
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveido resursu piegādes ķēdes 
kontroles un pārredzamības sistēmu, 
ietverot II pielikumā minēto piegādes 
ķēdes dalībnieku identificēšanu, ko var 
īstenot, piedaloties nozares virzītās 
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programmās,

Or. en

Pamatojums

Skatīt „piegādes ķēdes paraugprakses” definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 209
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveido resursu piegādes ķēdes 
kontroles un pārredzamības sistēmu, 
ietverot II pielikumā minēto piegādes 
ķēdes dalībnieku identificēšanu, ko var 
īstenot, piedaloties nozares virzītās 
programmās,

Or. en

Pamatojums

Skatīt „piegādes ķēdes paraugprakses” definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 210
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) stiprina sadarbību ar piegādātājiem, 
iekļaujot piegādes ķēdes politiku līgumos 
un nolīgumos ar piegādātājiem atbilstīgi 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 

d) stiprina sadarbību ar piegādātājiem, cita 
starpā iekļaujot piegādes ķēdes politiku 
līgumos un nolīgumos ar piegādātājiem 
atbilstīgi piegādes ķēdes paraugpraksei,
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II pielikumam,

Or. en

Grozījums Nr. 211
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) stiprina sadarbību ar piegādātājiem, 
iekļaujot piegādes ķēdes politiku līgumos 
un nolīgumos ar piegādātājiem atbilstīgi 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
II pielikumam,

d) stiprina sadarbību ar piegādātājiem, cita 
starpā iekļaujot piegādes ķēdes politiku 
līgumos un nolīgumos ar piegādātājiem 
atbilstīgi piegādes ķēdes paraugpraksei,

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas grozīto apakšpunktu secībā.

Grozījums Nr. 212
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveido uzņēmuma līmeņa sūdzību 
mehānismu kā agrīnās brīdināšanas riska 
apzināšanās sistēmu vai nodrošina šādu 
mehānismu, izmantojot sadarbības 
vienošanās ar citiem uzņēmumiem vai 
organizācijām vai veicinot ārēju ekspertu 
vai struktūru (piemēram, ombuda) 
atzinuma izmantošanu,

e) izveido uzņēmuma līmeņa vai nozares 
mēroga sūdzību mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās sistēmu,

Or. en
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Grozījums Nr. 213
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izveido uzņēmuma līmeņa sūdzību 
mehānismu kā agrīnās brīdināšanas riska 
apzināšanās sistēmu vai nodrošina šādu 
mehānismu, izmantojot sadarbības 
vienošanās ar citiem uzņēmumiem vai 
organizācijām vai veicinot ārēju ekspertu 
vai struktūru (piemēram, ombuda) 
atzinuma izmantošanu,

e) izveido uzņēmuma līmeņa vai nozares 
mēroga sūdzību mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās sistēmu,

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas grozīto apakšpunktu secībā.

Grozījums Nr. 214
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) izveido resursu piegādes ķēdes 
kontroles un pārredzamības sistēmu, 
ietverot piegādes ķēdes augšupējo 
dalībnieku identificēšanu, ko var īstenot, 
piedaloties nozares virzītās programmās,

Or. en

Grozījums Nr. 215
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz izrakteņiem izmanto 
pārraudzības ķēdi jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēmu, kurā ar 
pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

svītrots

i) izrakteņu apraksts, arī tā tirdzniecības 
nosaukums un tips,

ii) importētāja piegādātāja nosaukums un 
adrese;

iii) izrakteņu izcelsmes valsts,

iv) ieguves datumi un daudzumi, izteikti 
tilpumā vai svarā,

v) ja izrakteņu izcelsme ir konfliktu 
skartās un augsta riska teritorijās, papildu 
informācija, piemēram, par izcelsmes 
raktuvi; vietām, kurās izrakteņus sagrupē, 
tirgo un pārstrādā; nodokļiem un 
nodevām, kas samaksāti saskaņā ar 
konkrētiem ieteikumiem augšupējās 
piegādes ķēdes uzņēmumiem, kā paredzēts 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas secībā. Skatīt nākamo punktu.

Grozījums Nr. 216
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) attiecībā uz izrakteņiem izmanto f) papildus 1. punktā izklāstītajiem 
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pārraudzības ķēdi jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēmu, kurā ar 
pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

pienākumiem kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumi izmanto pārraudzības ķēdi jeb 
piegādes ķēdes izsekojamības sistēmu, 
kurā ar pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

i) izrakteņu apraksts, arī tā tirdzniecības 
nosaukums un tips,

i) izrakteņa vai metāla apraksts, arī tā 
tirdzniecības nosaukums un tips,

ii) importētāja piegādātāja nosaukums un 
adrese;

ii) importētāja — kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmuma — piegādātāja 
nosaukums un adrese,

iii) izrakteņu izcelsmes valsts, iii) izrakteņu vai metālu izcelsmes valsts,

iv) ieguves datumi un daudzumi, izteikti 
tilpumā vai svarā,

iv) ieguves datumi un daudzumi, izteikti 
tilpumā vai svarā,

v) ja izrakteņu izcelsme ir konfliktu skartās 
un augsta riska teritorijās, papildu 
informācija, piemēram, par izcelsmes 
raktuvi; vietām, kurās izrakteņus sagrupē, 
tirgo un pārstrādā; nodokļiem un nodevām, 
kas samaksāti saskaņā ar konkrētiem 
ieteikumiem augšupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem, kā paredzēts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

v) ja izrakteņu vai metālu izcelsme ir 
konfliktu skartās un augsta riska teritorijās, 
papildu informācija, piemēram, par 
izcelsmes raktuvi; vietām, kurās izrakteņus 
sagrupē, tirgo un pārstrādā; nodokļiem un 
nodevām, kas samaksāti saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) importētāja piegādātāja nosaukums un 
adrese;

ii) tā piegādātāja nosaukums un adrese, 
kurš ir piegādājis materiālus attiecīgajai 
sabiedriskās nozīmes struktūrai, lielajai 
grupai vai lielajam uzņēmumam;

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
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mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 218
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts – va apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) ja izrakteņu izcelsmes teritorija nav 
nosakāma, pagaidu divu gadu laikposmā 
jāsniedz šāda papildu informācija:

- iekārtas, kas izmantotas izrakteņu 
apstrādei, ja tās ir zināmas;

- izrakteņu izcelsmes valsts, ja tā ir 
zināma;

- pasākumi raktuvju vai izcelsmes vietas 
noteikšanai, sniedzot pēc iespējas 
precīzākas norādes;

- iespējamie pasākumi, kas jau ir vai tiks 
veikti kopš jaunākās deklarācijas par 
riska mazināšanu atbilstīgi šīs regulas 
5. pantam, kas sniegta saskaņā ar šīs 
regulas 7. pantu, tostarp pasākumi 
pienācīgas pārbaudes uzlabošanai.

Sabiedriskas nozīmes struktūrām, 
lielajām grupām un lielajiem 
uzņēmumiem nav pienākuma iegūt 
neatkarīgas trešās personas revīzijas 
apliecinājumus par produktiem, kas satur 
nenosakāmas izcelsmes izrakteņus.

Or. fr
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Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 219
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecībā uz metāliem izmanto 
pārraudzības ķēdi jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēmu, kurā ar 
pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

svītrots

i) metālu apraksts, arī tā tirdzniecības 
nosaukums un tips,

ii) importētāja piegādātāja nosaukums un 
adrese;

iii) to kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses, kuri ir 
importētāja piegādes ķēdē,

iv) kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu 
trešās personas revīzijas ziņojumu 
uzskaite,

v) izrakteņu izcelsmes valstis, kas ir 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu 
piegādes ķēdē,

vi) ja metāli iegūti no konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes 
izrakteņiem, sniedz papildu informāciju 
saskaņā ar konkrētiem ieteikumiem 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem, kā 
paredzēts ESAO Pienācīgas pārbaudes 
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vadlīnijās.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts vairs nav vajadzīgs, jo grozītais f) punkts saskaņā ar ESAO vadlīnijām tagad 
attiecas uz abiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 220
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) attiecībā uz metāliem izmanto 
pārraudzības ķēdi jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēmu, kurā ar 
pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

svītrots

i) metālu apraksts, arī tā tirdzniecības 
nosaukums un tips,

ii) importētāja piegādātāja nosaukums un 
adrese;

iii) to kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses, kuri ir 
importētāja piegādes ķēdē,

iv) kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu 
trešās personas revīzijas ziņojumu 
uzskaite,

v) izrakteņu izcelsmes valstis, kas ir 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumu 
piegādes ķēdē,

vi) ja metāli iegūti no konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes 
izrakteņiem, sniedz papildu informāciju 
saskaņā ar konkrētiem ieteikumiem 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem, kā 
paredzēts ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijās.
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Or. en

Pamatojums

Šis punkts vairs nav vajadzīgs, jo grozītais f) punkts saskaņā ar ESAO vadlīnijām tagad 
attiecas uz abiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 221
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g punkts – via apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

via) ja sabiedriskas nozīmes struktūras, 
lielās grupas un lielie uzņēmumi var 
pamatoti secināt un pierādīt, ka metāli ir 
iegūti no pārstrādes vai lūžņu avotiem, tos 
atbrīvo no šīs regulas piemērošanas;

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 222
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g punkts – vib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vib) ja sabiedriskas nozīmes struktūras, 
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lielās grupas un lielie uzņēmumi nevar 
pamatoti secināt un pierādīt, ka to zelta 
avots ir iegūts no pārstrādes vai lūžņu 
avotiem, tiem ir pienākums sniegt 
papildinformāciju saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās un to 
papildinājumā par zeltu izklāstītajiem 
ieteikumiem un iegūt neatkarīgas trešās 
personas revīzijas apliecinājumus;

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 223
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g punkts – vic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vic) ja sabiedriskas nozīmes struktūras, 
lielās grupas un lielie uzņēmumi nevar 
pamatoti secināt un pierādīt, ka to alvas, 
tantala un volframa avoti ir iegūti no 
pārstrādes vai lūžņu avotiem, tiem ir 
pienākums raksturot, kādus pienācīgas 
pārbaudes pasākumus tie ir veikuši, lai 
noteiktu, ka metāli ir iegūti no minētajiem 
avotiem, un tiem nav pienākuma iegūt 
trešās personas revīzijas apliecinājumus.

Or. fr
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Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 224
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus 1. punktā izklāstītajiem 
pienākumiem II pielikumā minētie tirgus 
dalībnieki izmanto pārraudzības ķēdi jeb 
piegādes ķēdes izsekojamības sistēmu, 
kurā ar pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

i) resursu apraksts, arī to tirdzniecības 
nosaukums un tips,

ii) II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
piegādātāja nosaukums un adrese,

iii) resursu izcelsmes valsts,

iv) ieguves datumi un daudzumi, izteikti 
tilpumā vai svarā,

v) ja resursu izcelsme ir konfliktu skartās 
un augsta riska teritorijās, kas uzskaitītas 
V pielikumā, papildu informācija, 
piemēram, par ieguves vietu; vietām, 
kurās resursus sagrupē, tirgo un 
pārstrādā; nodokļiem un nodevām, kas 
samaksāti saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas šajā punktā atspoguļo plašāku uzņēmumu un resursu loku un nodrošina, ka i) līdz 
v) apakšpunktā uzskaitītie pienākumi attiecas uz visiem kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem un citiem tirgus dalībniekiem, kas var darboties kā II pielikumā minētie 
piegādes ķēdes kritiskie punkti.

Grozījums Nr. 225
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus 1. punktā izklāstītajiem 
pienākumiem II pielikumā minētie tirgus 
dalībnieki izmanto pārraudzības ķēdi jeb 
piegādes ķēdes izsekojamības sistēmu, 
kurā ar pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

i) resursu apraksts, arī to tirdzniecības 
nosaukums un tips,

ii) II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
piegādātāja nosaukums un adrese,

iii) resursu izcelsmes valsts,

iv) sagādes datumi un daudzumi, izteikti 
tilpumā vai svarā,

v) ja resursu izcelsme ir konfliktu skartās 
un augsta riska teritorijās, papildu 
informācija, piemēram, par ieguves vietu; 
vietām, kurās resursus sagrupē, tirgo un 
pārstrādā; nodokļiem un nodevām, kas 
samaksāti saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja tirgus dalībnieks var pamatoti 
secināt, ka attiecināmie produkti ir iegūti
tikai no pārstrādes vai lūžņu avotiem, tas:

a) publisko savu konstatējumu un

b) pietiekami sīki apraksta pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, ko tas izmantojis, 
lai konstatētu šo situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tirgus dalībnieks var pamatoti 
secināt, ka attiecināmie produkti ir iegūti 
tikai no pārstrādes resursiem, tas:

a) publisko savu konstatējumu un

b) pietiekami sīki apraksta pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, ko tas izmantojis, 
lai konstatētu šo situāciju.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pārstrādes materiālu definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 228
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tirgus dalībnieks var pamatoti 
secināt, ka attiecināmie produkti ir iegūti 
tikai no pārstrādes resursiem, tas:

a) publisko savu konstatējumu un

b) pietiekami sīki apraksta pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, ko tas izmantojis, 
lai konstatētu šo situāciju.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pārstrādes materiālu definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 229
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

1. Sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas un lielie uzņēmumi, uz kuriem 
attiecas šīs regulas darbības joma:

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 230
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

1. Ikviens tirgus dalībnieks saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
identificē un novērtē riskus savā resursu 
piegādes ķēdē atbilstīgi 4. pantam un:

Or. en

Pamatojums

„Atbildīgs importētājs, kas importē izrakteņus un metālus” 1. punkta sākumā ir aizstāts ar 
„ikviens tirgus dalībnieks”. Tādējādi i) līdz iv) apakšpunktā uzskaitītie pienākumi tiek 
attiecināti uz visiem „tirgus dalībniekiem”, aptverot plašāku uzņēmumu loku. Visas pārējās 
izmaiņas atbilst ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 231
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus:

1. Ikviens tirgus dalībnieks saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
identificē un novērtē riskus savā resursu 
piegādes ķēdē, ņemot vērā 4. pantu:

Or. en

Grozījums Nr. 232
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) identificē un novērtē negatīvās 
ietekmes riskus izrakteņu piegādes ķēdē, 
pamatojoties uz informāciju, kas sniegta 
atbilstīgi 4. pantam, saskaņā ar tādiem 
standartiem savā piegādes ķēdes politikā, 
kuri atbilst II pielikumam un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
pienācīgas pārbaudes ieteikumiem,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 233
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) identificē un novērtē negatīvās 
ietekmes riskus izrakteņu piegādes ķēdē, 
pamatojoties uz informāciju, kas sniegta 
atbilstīgi 4. pantam, saskaņā ar tādiem 
standartiem savā piegādes ķēdes politikā, 
kuri atbilst II pielikumam un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
pienācīgas pārbaudes ieteikumiem,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai reaģētu uz identificētajiem riskiem, svītrots
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īsteno stratēģiju, kas izstrādāta tā, lai 
novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi:

i) ziņo par piegādes ķēdes risku 
novērtējuma konstatējumiem norādītai 
augstākai vadībai,

ii) saskaņā ar II pielikumu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
pienācīgas pārbaudes ieteikumiem, ņemot 
vērā savas spējas ietekmēt piegādātājus, 
kuri var visefektīvāk novērst vai mazināt 
identificēto risku, un vajadzības gadījumā 
izdarīt spiedienu uz tiem, pieņem riska 
pārvaldības pasākumus, kur paredz šādas 
iespējas:

a) īstenojot izmērāmus riska mazināšanas 
pasākumus, turpināt tirdzniecību,

b) īstenojot izmērāmus riska mazināšanas 
pasākumus, uz laiku pārtraukt 
tirdzniecību vai

c) pēc neveiksmīgiem riska mazināšanas 
mēģinājumiem atteikties no piegādātāja,

iii) īsteno riska pārvaldības plānu, 
uzraugot un sekojot tam, cik veiksmīgi ir 
riska mazināšanas pasākumi, ziņojot 
norādītai augstākai vadībai un izskatot 
iespēju pēc neveiksmīgiem riska 
mazināšanas mēģinājumiem pārtraukt vai 
izbeigt attiecības ar piegādātāju,

iv) veic papildu faktu un riska 
novērtējumus attiecībā uz riskiem, kam 
nepieciešami mazināšanas pasākumi, vai 
pēc apstākļu pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) lai reaģētu uz identificētajiem riskiem, 
īsteno stratēģiju, kas izstrādāta tā, lai 
novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi:

b) lai reaģētu uz identificētajiem riskiem, 
saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijām īsteno stratēģiju, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 236
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ziņo par piegādes ķēdes risku 
novērtējuma konstatējumiem norādītai 
augstākai vadībai,

i) ziņojot par piegādes ķēdes risku 
novērtējuma konstatējumiem norādītai
tirgus dalībnieka augstākai vadībai,

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 237
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saskaņā ar II pielikumu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 

ii) izstrādājot un pieņemot riska 
pārvaldības plānu, ņemot vērā savas 
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pienācīgas pārbaudes ieteikumiem, ņemot 
vērā savas spējas ietekmēt piegādātājus, 
kuri var visefektīvāk novērst vai mazināt 
identificēto risku, un vajadzības gadījumā 
izdarīt spiedienu uz tiem, pieņem riska 
pārvaldības pasākumus, kur paredz šādas 
iespējas:

spējas ietekmēt piegādātājus, kuri var 
visefektīvāk novērst vai mazināt 
identificēto risku, un vajadzības gadījumā 
piemērot līdzekļus attiecībā uz tiem, lai 
izmantotu kādu no šīm iespējām:

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ikviens tirgus dalībnieks, izņemot 
II pielikumā minētos, saskaņā ar 
1. punktu identificē un novērtē riskus 
savā resursu piegādes ķēdē:

a) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ķēdē identificētu II pielikumā 
minētos tirgus dalībniekus,

b) darot visu iespējamo, lai novērtētu 
saskaņā ar 2.a punktu identificēto 
II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
pienācīgas pārbaudes praksi, pamatojoties 
uz pieejamiem revidētajiem ziņojumiem 
un/vai attiecīgā gadījumā citu būtisku 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, kā riska identificēšanu un novērtēšanu var veikt piegādes ķēdē 
tālāk esošie tirgus dalībnieki, kas ir īpaši svarīgi MVU. Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka 
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mazākiem uzņēmumiem, kas nav II pielikumā minētie tirgus dalībnieki, pienācīgu pārbaudi 
saskaņā ar 5. pantu var veikt, no identificētajiem kritiskajiem punktiem saņemot revidētus 
ziņojumus, kad tie ir pieejami, un pārbaudot tos. Attiecībā uz lielākiem uzņēmumiem būtu 
lietderīgi izmantot arī citu informāciju.

Grozījums Nr. 239
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ikviens tirgus dalībnieks, izņemot 
II pielikumā minētos, saskaņā ar 
1. punktu identificē un novērtē riskus 
savā resursu piegādes ķēdē:

a) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ķēdē identificētu II pielikumā 
minētos tirgus dalībniekus,

b) darot visu iespējamo, lai novērtētu 
saskaņā ar 2.a punktu identificēto 
II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
pienācīgas pārbaudes praksi, pamatojoties 
uz pieejamiem revidētajiem ziņojumiem 
un/vai, attiecīgā gadījumā, citu būtisku 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, kā riska identificēšanu un novērtēšanu var veikt piegādes ķēdē 
tālāk esošie tirgus dalībnieki, kas ir īpaši svarīgi MVU. Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka 
mazākiem uzņēmumiem, kas nav II pielikumā minētie tirgus dalībnieki, pienācīgu pārbaudi 
saskaņā ar 5. pantu var veikt, no identificētajiem kritiskajiem punktiem saņemot revidētus 
ziņojumus, kad tie ir pieejami, un pārbaudot tos. Attiecībā uz lielākiem uzņēmumiem būtu 
lietderīgi izmantot arī citu informāciju.

Grozījums Nr. 240
David Martin, Ana Gomes
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ikviens tirgus dalībnieks saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
īsteno stratēģiju, lai reaģētu uz 
identificētajiem riskiem, tostarp:

a) ziņojot par piegādes ķēdes riska 
novērtējuma konstatējumiem norādītai 
tirgus dalībnieka augstākai vadībai,

b) izstrādājot un pieņemot riska 
pārvaldības plānu, ņemot vērā savas 
spējas ietekmēt piegādātājus, kuri var 
visefektīvāk novērst vai mazināt 
identificēto risku, un vajadzības gadījumā 
piemērot līdzekļus attiecībā uz tiem, lai 
izmantotu kādu no šīm iespējām:

i) īstenojot izmērāmus riska mazināšanas 
pasākumus, turpināt tirdzniecību,

ii) īstenojot izmērāmus riska mazināšanas 
pasākumus, uz laiku pārtraukt 
tirdzniecību vai

iii) pēc neveiksmīgiem riska mazināšanas 
mēģinājumiem atteikties no piegādātāja,

c) īstenojot riska pārvaldības plānu, 
uzraugot un sekojot līdzi tam, cik 
veiksmīgi ir riska mazināšanas pasākumi, 
ziņojot norādītai augstākai vadībai un 
izskatot iespēju pēc neveiksmīgiem riska 
mazināšanas mēģinājumiem pārtraukt vai 
izbeigt attiecības ar piegādātāju,

d) veicot papildu faktu un riska 
novērtējumus attiecībā uz riskiem, kam 
nepieciešami mazināšanas pasākumi, vai 
mainoties apstākļiem.

Or. en

Pamatojums

„Atbildīgs importētājs, kas importē izrakteņus un metālus” 1. punkta sākumā ir aizstāts ar 
„ikviens tirgus dalībnieks”. Tādējādi i) līdz iv) apakšpunktā uzskaitītie pienākumi tiek 
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attiecināti uz visiem „tirgus dalībniekiem”, aptverot plašāku uzņēmumu loku. Visas pārējās 
izmaiņas atbilst ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Grozījums Nr. 241
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atbildīgs importētājs veic riska 
mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešajām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

2. Ja II pielikumā minētais tirgus 
dalībnieks veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām minētais pienākums attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem 
un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija („II pielikumā minētie tirgus 
dalībnieki”). II pielikumā minēto tirgus dalībnieku pienākumi ir ievērojami plašāki nekā tie, 
kas noteikti citiem tirgus dalībniekiem, atspoguļojot to vietu piegādes ķēdē un spēju veikt 
pienācīgu pārbaudi līdz sagādes vietai. Atsauce uz ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
pievienota tāpēc, lai tirgus dalībnieki apspriestos ar minētajām personām un vienotos par 
riska mazināšanas stratēģiju.

Grozījums Nr. 242
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atbildīgs importētājs veic riska 
mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešajām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

2. Ja II pielikumā minētais tirgus 
dalībnieks veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām minētais pienākums attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem 
un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija („II pielikumā minētie tirgus 
dalībnieki”). II pielikumā minēto tirgus dalībnieku pienākumi ir ievērojami plašāki nekā tie, 
kas noteikti citiem tirgus dalībniekiem, atspoguļojot to vietu piegādes ķēdē un spēju veikt 
pienācīgu pārbaudi līdz sagādes vietai. Atsauce uz ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
pievienota tāpēc, lai tirgus dalībnieki apspriestos ar minētajām personām un vienotos par 
riska mazināšanas stratēģiju.

Grozījums Nr. 243
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atbildīgs importētājs veic riska 
mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 

2. Ja sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums veic riska 
mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
apspriežas ar piegādātājiem un 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām un centrālās valdības 
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sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešajām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

iestādēm, starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un iesaistītajām 
trešām personām, un vienojas par 
stratēģiju attiecībā uz izmērāmiem riska 
mazināšanas pasākumiem riska pārvaldības 
plānā.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 244
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai riska pārvaldības plānā atbildīgs 
importētājs izstrādātu ar konfliktiem un 
augstu risku saistītas stratēģijas, riska 
mazināšanas nolūkos tas balstās uz 
pasākumiem un rādītājiem, uz kuriem 
attiecas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju III pielikums, un mērī
pakāpeniskus uzlabojumus.

3. Lai riska pārvaldības plānā tiktu 
izstrādātas ar konfliktiem un augstu risku 
saistītas riska mazināšanas stratēģijas, 
ikviens II pielikumā minētais tirgus 
dalībnieks izmanto pasākumus un 
rādītājus, uz kuriem attiecas ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
III pielikums, un saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām novērtē
pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt iepriekš. Izmaiņas veiktas atbilstoši ESAO vadlīnijām un mainītajam uzņēmumu lokam. 
Tagad šie pienākumi attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem un citiem 
kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija (skatīt II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
definīciju).

Grozījums Nr. 245
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai riska pārvaldības plānā atbildīgs 
importētājs izstrādātu ar konfliktiem un 
augstu risku saistītas stratēģijas, riska 
mazināšanas nolūkos tas balstās uz 
pasākumiem un rādītājiem, uz kuriem 
attiecas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju III pielikums, un mērī
pakāpeniskus uzlabojumus.

3. Lai riska pārvaldības plānā tiktu 
izstrādātas ar konfliktiem un augstu risku 
saistītas riska mazināšanas stratēģijas, 
ikviens II pielikumā minētais tirgus 
dalībnieks izmanto pasākumus un 
rādītājus, uz kuriem attiecas ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 
III pielikums, un saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām novērtē
pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekš. Izmaiņas veiktas atbilstoši ESAO vadlīnijām un mainītajam uzņēmumu lokam. 
Tagad šie pienākumi attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem un citiem 
kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija (skatīt II pielikumā minēto tirgus dalībnieku 
definīciju).

Grozījums Nr. 246
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai riska pārvaldības plānā atbildīgs 3. Lai sabiedriskas nozīmes struktūra, 
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importētājs izstrādātu ar konfliktiem un 
augstu risku saistītas stratēģijas, riska 
mazināšanas nolūkos tas balstās uz 
pasākumiem un rādītājiem, uz kuriem 
attiecas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju III pielikums, un mērī 
pakāpeniskus uzlabojumus.

lielā grupa vai lielais uzņēmums riska 
pārvaldības plānā izstrādātu ar konfliktiem 
un augstu risku saistītas stratēģijas, riska 
mazināšanas nolūkos tas balstās uz 
pasākumiem un rādītājiem, uz kuriem 
attiecas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju III pielikums, un mērī 
pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 247
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgus dalībnieks, kas nav minēts 
II pielikumā, veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas attiecīgā gadījumā 
un saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām apspriežas ar 
piegādātājiem un iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
vietējām un centrālās valdības iestādēm, 
starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un 
iesaistītajām trešām personām, un 
vienojas par stratēģiju attiecībā uz 
izmērāmiem riska mazināšanas 
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pasākumiem riska pārvaldības plānā.

Or. en

Pamatojums

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance.The requirement which further specifies that 
these requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Grozījums Nr. 248
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgus dalībnieks, kas nav minēts 
II pielikumā, veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas attiecīgā gadījumā 
un saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām apspriežas ar 
piegādātājiem un iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
vietējām un centrālās valdības iestādēm, 
starptautiskajām vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un 
iesaistītajām trešām personām, un 
vienojas par stratēģiju attiecībā uz 
izmērāmiem riska mazināšanas 
pasākumiem riska pārvaldības plānā.

Or. en

Pamatojums

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
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Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement is contained in the OECD 
Guidance, which further specifies that these requirements only apply to operators of large 
size and with sufficient leverage over the upstream supply chain, as it would be appropriate 
for them to conduct these actions. The additional reference to 'as appropriate' ensures that 
these requirements would not apply to smaller companies or those with no leverage over the 
upstream supply chain due diligence.

Grozījums Nr. 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pasūta revīziju, ko veic 
neatkarīga trešā persona.

II pielikumā minēto operatoru pienācīgas 
pārbaudes revīziju veic neatkarīga trešā 
persona saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un diferencētas revīzijas prasības saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām. Ne visiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir vajadzīga trešās 
personas veikta revīzija. Šī prasība attiecas tikai uz II pielikumā norādītajiem kritiskajiem 
punktiem. Tādējādi tiek nodrošināts arī tas, ka uz mazākiem uzņēmumiem, kas tagad ietverti 
regulas darbības jomā, revīzijas prasības tomēr neattiecas, ja vien viņi nav II pielikumā 
minētie tirgus dalībnieki, t. i., kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi.

Grozījums Nr. 250
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 

II pielikumā minēto operatoru pienācīgas 
pārbaudes revīziju veic neatkarīga trešā 
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metālus, pasūta revīziju, ko veic 
neatkarīga trešā persona.

persona saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un diferencētas revīzijas prasības saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām. Ne visiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir vajadzīga trešās 
personas veikta revīzija. Šī prasība attiecas tikai uz II pielikumā norādītajiem kritiskajiem 
punktiem. Tādējādi tiek nodrošināts arī tas, ka uz mazākiem uzņēmumiem, kas tagad ietverti 
regulas darbības jomā, revīzijas prasības tomēr neattiecas, ja vien viņi nav II pielikumā 
minētie tirgus dalībnieki, t. i., kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi.

Grozījums Nr. 251
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pasūta revīziju, ko veic 
neatkarīga trešā persona.

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
pienācīgas pārbaudes revīziju veic 
neatkarīga trešā persona saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pasūta revīziju, ko veic neatkarīga 
trešā persona.

Sabiedriskas nozīmes struktūras un lielie 
uzņēmumi, uz kuriem attiecas šīs regulas 
darbības joma, kā arī atbildīgie 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi 
pasūta revīziju, ko veic neatkarīga trešā 
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persona.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pasūta revīziju, ko veic neatkarīga 
trešā persona.

Sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
attiecas šī regula, pasūta revīziju, ko veic 
neatkarīga trešā persona.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 254
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā revīzijā: Saskaņā ar 6. panta pirmo daļu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
neatkarīgas trešās personas veiktā revīzijā:
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Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināts, ka visas revīzijas atbilst ESAO vadlīnijās noteiktajam standartam 
un specifikācijām.

Grozījums Nr. 255
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā revīzijā: Saskaņā ar 6. panta pirmo daļu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām 
neatkarīgas trešās personas veiktā revīzijā:

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināts, ka visas revīzijas atbilst ESAO vadlīnijās noteiktajam standartam 
un specifikācijām.

Grozījums Nr. 256
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) revīzijas tvērumā ietver visas atbildīga 
importētāja darbības, procesus un 
sistēmas, ko izmanto, lai īstenotu piegādes 
ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
regulas darbības jomas izrakteņiem vai 
metāliem, ietverot arī atbildīga importētāja
vadības sistēmu, riska pārvaldību un 
informācijas izpaušanu,

a) revīzijas tvērumā ietver visas tirgus 
dalībnieka darbības, procesus un sistēmas, 
ko izmanto, lai īstenotu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
attiecināmajiem resursiem, ietverot arī 
tirgus dalībnieka vadības sistēmu, riska 
pārvaldību un informācijas izpaušanu,
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Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu un materiālu loku. Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 257
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) revīzijas tvērumā ietver visas atbildīga 
importētāja darbības, procesus un 
sistēmas, ko izmanto, lai īstenotu piegādes 
ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
regulas darbības jomas izrakteņiem vai 
metāliem, ietverot arī atbildīga importētāja
vadības sistēmu, riska pārvaldību un 
informācijas izpaušanu,

a) revīzijas tvērumā ietver visas tirgus 
dalībnieka darbības, procesus un sistēmas, 
ko izmanto, lai īstenotu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
attiecināmajiem resursiem, ietverot arī 
tirgus dalībnieka vadības sistēmu, riska 
pārvaldību un informācijas izpaušanu,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu un materiālu loku. Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 258
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) revīzijas tvērumā ietver visas atbildīga 
importētāja darbības, procesus un 
sistēmas, ko izmanto, lai īstenotu piegādes 
ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
regulas darbības jomas izrakteņiem vai 
metāliem, ietverot arī atbildīga importētāja
vadības sistēmu, riska pārvaldību un 

a) revīzijas tvērumā ietver visas
sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas vai lielā uzņēmuma darbības, 
procesus un sistēmas, ko izmanto, lai 
īstenotu piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi 
attiecībā uz regulas darbības jomas 
izrakteņiem vai metāliem, ietverot arī
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informācijas izpaušanu, sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas vai lielā uzņēmuma vadības 
sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 
izpaušanu,

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 259
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par revīzijas mērķi nosaka atbildīga 
importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

b) par revīzijas mērķi nosaka sabiedriskas 
nozīmes struktūras, lielās grupas vai lielā 
uzņēmuma piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 260
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par revīzijas mērķi nosaka atbildīga 
importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

b) par revīzijas mērķi nosaka tirgus 
dalībnieka piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 261
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par revīzijas mērķi nosaka atbildīga 
importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

b) par revīzijas mērķi nosaka tirgus 
dalībnieka piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes prakses atbilstību šīs regulas 4., 
5. un 7. pantam,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 262
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
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Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, 
kompetenci un pārskatatbildība —, kā 
izklāstīts ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijās.

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, 
kompetenci un pārskatatbildību — un 
piemērojamo revīzijas tvērumu, kritērijus 
un darbības, kā izklāstīts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināts, ka visas revīzijas atbilst ESAO vadlīnijās noteiktajam standartam 
un specifikācijām.

Grozījums Nr. 263
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, 
kompetenci un pārskatatbildība —, kā 
izklāstīts ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijās.

c) ievēro revīzijas principus — neatkarību, 
kompetenci un pārskatatbildību — un 
piemērojamo revīzijas tvērumu, kritērijus 
un darbības, kā izklāstīts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināts, ka visas revīzijas atbilst ESAO vadlīnijās noteiktajam standartam 
un specifikācijām.

Grozījums Nr. 264
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
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Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visi tirgus dalībnieki var sadarboties 
ar nozares organizāciju starpniecību, lai 
nodrošinātu, ka neatkarīgas trešās 
personas veiktā revīzija atbilst 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgie tirgus dalībnieki var sadarboties ar nozares organizācijām, lai trešās personas 
veiktā revīzija atbilstu ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr. 265
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visi tirgus dalībnieki var sadarboties 
ar nozares organizāciju starpniecību, lai 
nodrošinātu, ka neatkarīgas trešās 
personas veiktā revīzija atbilst 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgie tirgus dalībnieki var sadarboties ar nozares organizācijām, lai trešās personas 
veiktā revīzija atbilstu ESAO vadlīnijām.

Grozījums Nr. 266
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus,
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam visi 
tirgus dalībnieki iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām tiek aptverts plašāks uzņēmumu loks. „Tirgus dalībnieka” definīciju skatīt 
iepriekš.

Grozījums Nr. 267
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus,
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam visi 
tirgus dalībnieki iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Ar šīm izmaiņām tiek aptverts plašāks uzņēmumu loks. „Tirgus dalībnieka” definīciju skatīt 
iepriekš.
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Grozījums Nr. 268
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
attiecas šī regula, iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 269
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

1. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas metālus, un kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumi iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei arī šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neatkarīgas trešās personas saskaņā ar 
šīs regulas 6. pantu veiktu revīziju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku, kā tas paredzēts grozītajā regulā. Paplašinot 
uzņēmumu loku, ne visiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir vajadzīga 
revīzija, ko veic neatkarīga trešā persona. Šī prasība attiecas tikai uz II pielikumā 
norādītajiem tirgus dalībniekiem, kā tas redzams iepriekš 6. panta grozījumos.

Grozījums Nr. 271
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neatkarīgas trešās personas saskaņā ar 
šīs regulas 6. pantu veiktu revīziju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku, kā tas paredzēts grozītajā regulā. Paplašinot 
uzņēmumu loku, ne visiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir vajadzīga 
revīzija, ko veic neatkarīga trešā persona. Šī prasība attiecas tikai uz II pielikumā 
norādītajiem tirgus dalībniekiem, kā tas redzams iepriekš 6. panta grozījumos.
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Grozījums Nr. 272
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu attiecībā uz konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
īpatsvaru kopējā iegādāto izrakteņu 
daudzumā, kuru apstiprina neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu veikta revīzija.

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
tirgus dalībnieki, izņemot II pielikumā 
minētos, iesniedz dalībvalsts kompetentajai 
iestādei arī vadības ziņojumus, kas ietver 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Paplašinot uzņēmumu loku, tirgus dalībnieku ziņošanas pienākumi atkarībā no viņu vietas 
piegādes ķēdē atšķiras. Saskaņā ar ESAO vadlīnijām uz II pielikumā norādītajiem 
kritiskajiem punktiem attiecas papildu ziņošanas prasības trešās personas veiktas revīzijas 
veidā. Savukārt šajā pantā minētās ziņošanas prasības attiecas uz citiem tirgus dalībniekiem. 
Šīs prasības atspoguļo ESAO vadlīnijās izklāstītās.

Grozījums Nr. 273
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu attiecībā uz konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
tirgus dalībnieki, izņemot II pielikumā 
minētos, iesniedz dalībvalsts kompetentajai 
iestādei arī vadības ziņojumus, kas ietver 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:
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īpatsvaru kopējā iegādāto izrakteņu 
daudzumā, kuru apstiprina neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu veikta revīzija.

Or. en

Pamatojums

Paplašinot uzņēmumu loku, tirgus dalībnieku ziņošanas pienākumi atkarībā no viņu vietas 
piegādes ķēdē atšķiras. Saskaņā ar ESAO vadlīnijām uz II pielikumā norādītajiem 
kritiskajiem punktiem attiecas papildu ziņošanas prasības trešās personas veiktas revīzijas 
veidā. Savukārt šajā pantā minētās ziņošanas prasības attiecas uz citiem tirgus dalībniekiem. 
Šīs prasības atspoguļo ESAO vadlīnijās izklāstītās.

Grozījums Nr. 274
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas izrakteņus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu attiecībā uz konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
īpatsvaru kopējā iegādāto izrakteņu 
daudzumā, kuru apstiprina neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu veikta revīzija.

2. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
attiecas šī regula, iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei dokumentāciju par 
iepriekšējo kalendāro gadu attiecībā uz 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes izrakteņu īpatsvaru kopējā 
iegādāto izrakteņu daudzumā, kuru 
apstiprina neatkarīgas trešās personas 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu veikta 
revīzija.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
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l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 275
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgus dalībnieka piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes politika, tostarp 
tirgus dalībnieka vadības struktūra, kas 
atbild par pienācīgu pārbaudi, un tieši 
atbildīgā persona,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu 
piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju I pielikumā.

Grozījums Nr. 276
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgus dalībnieka piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes politika, tostarp 
tirgus dalībnieka vadības struktūra, kas 
atbild par pienācīgu pārbaudi, un tieši 
atbildīgā persona,

Or. en
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Pamatojums

Atspoguļo ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu 
piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju I pielikumā.

Grozījums Nr. 277
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus dalībnieka resursu piegādes 
ķēdes kontroles un pārredzamības 
sistēma, tostarp pasākumi, kas veikti, lai 
identificētu piegādes ķēdes augšupējos 
dalībniekus un novērtētu viņu pienācīgas 
pārbaudes praksi,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu 
piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju I pielikumā.

Grozījums Nr. 278
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus dalībnieka resursu piegādes 
ķēdes kontroles un pārredzamības 
sistēma, tostarp pasākumi, kas veikti, lai 
identificētu piegādes ķēdes augšupējos 
dalībniekus un novērtētu viņu pienācīgas 
pārbaudes praksi,

Or. en
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Pamatojums

Atspoguļo ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu 
piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju I pielikumā.

Grozījums Nr. 279
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to II pielikumā minēto piegādes ķēdes 
dalībnieku vārds un adrese, ko 
identificējis tirgus dalībnieks saskaņā ar 
4. un 5. pantu,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo iepriekš minētās izmaiņas 4. un 5. pantā un ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku 
balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju 
I pielikumā.

Grozījums Nr. 280
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to II pielikumā minēto piegādes ķēdes 
dalībnieku vārds un adrese, ko 
identificējis tirgus dalībnieks saskaņā ar 
4. un 5. pantu,

Or. en
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Pamatojums

Atspoguļo iepriekš minētās izmaiņas 4. un 5. pantā un ESAO piecpakāpju sistēmu uz risku 
balstītai pienācīgai pārbaudei izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO vadlīniju 
I pielikumā.

Grozījums Nr. 281
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neatkarīgu trešās personas revīziju par 
katru II pielikumā minēto dalībnieku tā 
piegādes ķēdē, kas veikta atbilstoši šīs 
regulas 6. pantā izklāstītajai jomai, 
mērķiem un principiem, kā operators ir 
noteicis saskaņā ar 4. un 5. pantu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 4., 5. un 6. pantā, kā arī ESAO piecu posmu sistēmā, kuras 
pamatā ir uz risku pamatota pienācīga pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts 
ESAO vadlīniju I pielikumā. Operatoriem, kas nav minēti II pielikumā, nav vajadzīga 
neatkarīgas trešās personas veikta revīzija. Taču kā daļa no savas pienācīgās pārbaudes tiem 
ir jānosaka visas atbilstīgās kritiskās vietas savā piegādes ķēdē, kā paredzēts II pielikumā, kā 
arī jāsaņem un jāpārskata to trešās personas revīziju ziņojumi, kas veiktas attiecībā uz šo 
operatoru uzticamības pārbaudi.

Grozījums Nr. 282
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neatkarīgu trešās personas revīziju par 
katru II pielikumā minēto dalībnieku tā 
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piegādes ķēdē, kas veikta atbilstoši šīs 
regulas 6. pantā izklāstītajai jomai, 
mērķiem un principiem, kā operators ir 
noteicis saskaņā ar 4. un 5. pantu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 4., 5. un 6. pantā, kā arī ESAO piecu posmu sistēmā, kuras 
pamatā ir uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju I pielikumā. Operatoriem, kas nav minēti II pielikumā, 
nav vajadzīga neatkarīgas trešās personas veikta revīzija. Taču kā daļa no savas uzticamības 
pārbaudes tiem ir jānosaka visas atbilstīgās kritiskās vietas savā piegādes ķēdē, kā paredzēts 
II pielikumā, kā arī jāsaņem un jāpārskata to trešās personas revīziju ziņojumi, kas veiktas 
attiecībā uz šo operatoru uzticamības pārbaudi.

Grozījums Nr. 283
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) potenciālos vai faktiskos operatora
noteiktos riskus un darbības, ko operators 
veicis, lai pārvaldītu riskus ziņošanas 
periodā saskaņā ar 5. pantu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 4., 5. un 6. pantā, kā arī ESAO piecu posmu sistēmā, kuras 
pamatā ir uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju I pielikumā. Ir izšķiroši svarīgi, lai uzņēmumi publiski 
ziņotu par tiem riskiem, kurus tie ir noteikuši savās piegādes ķēdēs, kā arī par darbībām, ko 
tie ir veikuši šo risku mazināšanai. Šī informācija ir kritiski svarīga citiem uzņēmumiem, lai 
tie varētu veikt savu uzticamības pārbaudi, kā arī patērētājiem, investoriem un citām 
iesaistītajām personām.
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Grozījums Nr. 284
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) potenciālos vai faktiskos operatora 
noteiktos riskus un darbības, ko operators 
veicis, lai pārvaldītu riskus ziņošanas 
periodā saskaņā ar 5. pantu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 5. pantā, kā arī ESAO piecu posmu sistēmā, kuras pamatā ir 
uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīniju I pielikumā. Ir izšķiroši svarīgi, lai uzņēmumi publiski ziņotu 
par tiem riskiem, kurus tie ir noteikuši savās piegādes ķēdēs, kā arī par darbībām, ko tie ir 
veikuši šo risku mazināšanai. Šī informācija ir kritiski svarīga citiem uzņēmumiem, lai tie 
varētu veikt savu uzticamības pārbaudi, kā arī patērētājiem, investoriem un citām 
iesaistītajām personām.

Grozījums Nr. 285
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, ko operators veicis, lai 
pastiprinātu centienus veikt uzticamības 
pārbaudi ziņošanas periodā.

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pārbaude ir nepārtraukts un elastīgs process. Tādējādi tas ļauj operatoriem 
laika gaitā uzlabot savus uzticamības pārbaudes procesus. Uzlabošana var ietvert labāku 
sistēmu izstrādi, ieguldījumu piesaistīšanu un attiecības ar piegādātājiem, kā arī sadarbību 
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ar citiem uzņēmumiem vai nozares shēmām. Taču ir ļoti svarīgi paredzēt, lai uzņēmumiem 
būtu skaidri jānorāda, kā tie plāno veikt savlaicīgus uzlabojumus tajos gadījumos, kad ir 
konstatētas nepilnības to veiktajā uzticamības pārbaudē.

Grozījums Nr. 286
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, ko operators veicis, lai 
pastiprinātu centienus veikt uzticamības 
pārbaudi ziņošanas periodā.

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pārbaude ir nepārtraukts un elastīgs process. Tādējādi tas ļauj operatoriem 
laika gaitā uzlabot savus uzticamības pārbaudes procesus. Uzlabošana var ietvert labāku 
sistēmu izstrādi, ieguldījumu piesaistīšanu un attiecības ar piegādātājiem, kā arī sadarbību 
ar citiem uzņēmumiem vai nozares shēmām. Taču ir ļoti svarīgi paredzēt, lai uzņēmumiem 
būtu skaidri jānorāda, kā tie plāno veikt savlaicīgus uzlabojumus tajos gadījumos, kad ir 
konstatētas nepilnības to veiktajā uzticamības pārbaudē.

Grozījums Nr. 287
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas metālus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam arī
II pielikumā minēto veidu operatori
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums līdzīgi iepriekšējam grozījumam atspoguļo plašāku piemērošanas jomu 
uzņēmumiem, kā arī dažādo ziņošanas prasības. Tas ir būtisks arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
8. pantā ierosinātais baltais saraksts faktiski attiektos tikai uz tiem dalībniekiem un 
operatoriem, kuri ir izpildījuši savus uzticamības pārbaudes pienākumus, ko pierāda trešās 
personas revīzijas ziņojumi.

Grozījums Nr. 288
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam 
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas metālus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam arī
II pielikumā minēto veidu operatori
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
šādu dokumentāciju par iepriekšējo 
kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums līdzīgi iepriekšējam grozījumam atspoguļo plašāku piemērošanas jomu 
uzņēmumiem, kā arī dažādo ziņošanas prasības. Tas ir būtisks arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka 
8. pantā ierosinātais baltais saraksts faktiski attiektos tikai uz tiem dalībniekiem un 
operatoriem, kuri ir izpildījuši savus uzticamības pārbaudes pienākumus, ko pierāda trešās 
personas revīzijas ziņojumi.

Grozījums Nr. 289
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
atbildīgs importētājs, kas importē regulas 
darbības jomas metālus, iesniedz 

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. martam
sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
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dalībvalsts kompetentajai iestādei šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

attiecas šī regula, iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 290
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par visu to atbildīgo kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmumu nosaukumiem un 
adresēm, kuri ir importētāja piegādes 
ķēdē,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts ir lieks, jo šī ziņošanas prasība attiecas tikai uz II pielikumā minētajiem operatoriem.

Grozījums Nr. 291
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par visu to atbildīgo kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmumu nosaukumiem un 
adresēm, kuri ir importētāja piegādes 
ķēdē,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Punkts ir lieks, jo šī ziņošanas prasība attiecas tikai uz II pielikumā minētajiem operatoriem.

Grozījums Nr. 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par revīzijām, kuras attiecībā uz visiem 
atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumiem importētāja piegādes ķēdē
veic neatkarīgas trešās personas saskaņā ar 
šīs regulas 6. panta darbības jomu, 
mērķiem un principiem,

b) par revīzijām, kuras veic neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu; un

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem un dažādo ziņošanas prasības 
atbilstoši iepriekšējiem grozījumiem. II pielikumā minētajiem operatoriem ir nepieciešama 
neatkarīgas trešās personas veikta revīzija, kā paredzēts 6. pantā un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās. Uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē ir 
paredzēta ESAO piecu posmu sistēmas 4. posmā. Ir kritiski svarīgi, lai šī informācija tiktu 
iekļauta operatoru publiskajos ziņojumos.

Grozījums Nr. 293
David Martin, Ana Gomes
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Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par revīzijām, kuras attiecībā uz visiem 
atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumiem importētāja piegādes ķēdē
veic neatkarīgas trešās personas saskaņā ar 
šīs regulas 6. panta darbības jomu, 
mērķiem un principiem,

b) par revīzijām, kuras veic neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu; un

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem un dažādo ziņošanas prasības 
atbilstoši iepriekšējiem grozījumiem. II pielikumā minētajiem operatoriem ir nepieciešama 
neatkarīgas trešās personas veikta revīzija, kā paredzēts 6. pantā un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās. Uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē ir 
paredzēta ESAO piecu posmu sistēmas 4. posmā. Ir kritiski svarīgi, lai šī informācija tiktu 
iekļauta operatoru publiskajos ziņojumos.

Grozījums Nr. 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par izrakteņu īpatsvaru no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām kopējā 
izrakteņu daudzumā, ko iegādājušies visi 
minētie kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi un ko apstiprina neatkarīgas 
trešās personas veikta revīzija.

c) informāciju par iekļauto resursu
īpatsvaru no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām kopējā iekļauto resursu
daudzumā, ko apstiprina neatkarīgas trešās 
personas veikta revīzija saskaņā ar šīs 
regulas 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā „izrakteņi” ir aizstāts ar „iekļautie resursi”, lai līdzīgi kā iepriekšējos grozījumos 
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atspoguļotu plašāku jomu attiecībā uz materiāliem. Tas paredz arī plašāku piemērošanas 
jomu uzņēmumiem un dažādotas ziņošanas prasības, kā atspoguļots 6. pantā.

Grozījums Nr. 295
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par izrakteņu īpatsvaru no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām kopējā 
izrakteņu daudzumā, ko iegādājušies visi 
minētie kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi un ko apstiprina neatkarīgas 
trešās personas veikta revīzija.

c) informāciju par iekļauto resursu
īpatsvaru no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām kopējā iekļauto resursu
daudzumā, ko apstiprina neatkarīgas trešās 
personas veikta revīzija saskaņā ar šīs 
regulas 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā „izrakteņi” ir aizstāts ar „iekļautie resursi”, lai līdzīgi kā iepriekšējos grozījumos 
atspoguļotu plašāku jomu attiecībā uz materiāliem. Tas paredz arī plašāku piemērošanas 
jomu uzņēmumiem un dažādotas ziņošanas prasības, kā atspoguļots 6. pantā.

Grozījums Nr. 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 

4. Operatori, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu atbilstoši ESAO 
vadlīnijām.
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pārbaudes sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO vadlīnijām, kurās ir aplūkoti konfidencialitātes un konkurences 
apsvērumi.

Grozījums Nr. 297
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu.

4. Operatori, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu atbilstoši ESAO 
vadlīnijām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO vadlīnijām, kurās ir aplūkoti konfidencialitātes un konkurences 
apsvērumi.

Grozījums Nr. 298
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu.

4. Sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
attiecas šī regula, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar importētāja piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 299
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, katru gadu iespējami plaši, tostarp 
internetā, publiski ziņo par piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes politiku un praksi 
attiecībā uz atbildīgu sagādi. Ziņojumā 
iekļauj pasākumus, ko atbildīgs 
importētājs veicis, lai īstenotu pienākumus 
attiecībā uz vadības sistēmu un riska 
pārvaldību, kas attiecīgi izklāstītas 4. un 

5. Operatori saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām katru gadu un
iespējami plaši, tostarp internetā, publiski 
ziņo par piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes politiku un praksi attiecībā uz 
atbildīgu sagādi. Ziņojumā iekļauj 
pasākumus, ko operators veicis, lai 
īstenotu pienākumus attiecībā uz vadības 
sistēmu un riska pārvaldību, kas attiecīgi
izklāstītas 4. un 5. pantā, kā arī visus 
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5. pantā, kā arī kopsavilkuma ziņojumu 
par trešās personas veiktām revīzijām, 
tostarp revīzijas veicēja nosaukumu, 
pienācīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības 
konfidencialitātes un citus konkurences 
jautājumus.

neatkarīgas trešās personas veiktus 
revīzijas ziņojumus par atbildīgiem 
dalībniekiem operatoru piegādes ķēdē, 
kuri minēti II pielikumā, pienācīgi ņemot 
vērā uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO vadlīnijām. Tajās ir ietverta prasība publicēt pilnus trešās personas 
veiktas revīzijas ziņojumus, kā tas ir aprakstīts, piemēram, 5. posma 3T. pielikuma 
A.2.1. sadaļā.

Grozījums Nr. 300
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, katru gadu iespējami plaši, tostarp 
internetā, publiski ziņo par piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes politiku un praksi 
attiecībā uz atbildīgu sagādi. Ziņojumā 
iekļauj pasākumus, ko atbildīgs 
importētājs veicis, lai īstenotu pienākumus 
attiecībā uz vadības sistēmu un riska 
pārvaldību, kas attiecīgi izklāstītas 4. un 
5. pantā, kā arī kopsavilkuma ziņojumu 
par trešās personas veiktām revīzijām, 
tostarp revīzijas veicēja nosaukumu, 
pienācīgi ņemot vērā uzņēmējdarbības 
konfidencialitātes un citus konkurences 
jautājumus.

5. Operatori saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām katru gadu un
iespējami plaši, tostarp internetā, publiski 
ziņo par piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes politiku un praksi attiecībā uz 
atbildīgu sagādi. Ziņojumā iekļauj 
pasākumus, ko operators veicis, lai 
īstenotu pienākumus attiecībā uz vadības 
sistēmu un riska pārvaldību, kas attiecīgi 
izklāstītas 4. un 5. pantā, kā arī visus 
neatkarīgas trešās personas veiktus 
revīzijas ziņojumus par atbildīgiem 
dalībniekiem operatoru piegādes ķēdē, 
kuri minēti II pielikumā, pienācīgi ņemot 
vērā uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO vadlīnijām. Tajās ir ietverta prasība publicēt pilnus trešās personas 
veiktas revīzijas ziņojumus, kā tas ir aprakstīts, piemēram, 5. posma 3T. pielikuma 
A.2.1. sadaļā.

Grozījums Nr. 301
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, katru gadu iespējami plaši, tostarp 
internetā, publiski ziņo par piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes politiku un praksi 
attiecībā uz atbildīgu sagādi. Ziņojumā 
iekļauj pasākumus, ko atbildīgs 
importētājs veicis, lai īstenotu pienākumus 
attiecībā uz vadības sistēmu un riska 
pārvaldību, kas attiecīgi izklāstītas 4. un 
5. pantā, kā arī kopsavilkuma ziņojumu par 
trešās personas veiktām revīzijām, tostarp 
revīzijas veicēja nosaukumu, pienācīgi 
ņemot vērā uzņēmējdarbības 
konfidencialitātes un citus konkurences 
jautājumus.

5. Sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums, uz kuru 
attiecas šī regula, katru gadu iespējami 
plaši, tostarp internetā, publiski ziņo par 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku un praksi attiecībā uz atbildīgu 
sagādi. Ziņojumā iekļauj pasākumus, ko
sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums veicis, lai 
īstenotu pienākumus attiecībā uz vadības 
sistēmu un riska pārvaldību, kas attiecīgi 
izklāstītas 4. un 5. pantā, kā arī 
kopsavilkuma ziņojumu par trešās personas 
veiktām revīzijām, tostarp revīzijas veicēja 
nosaukumu, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.



PE546.673v01-00 154/208 AM\1046143LV.doc

LV

Grozījums Nr. 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi II pielikumā minētie 
dalībnieki, kas atrodas ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas, kuri vēlas, lai tos 
iekļauj ES dalībvalsts kompetentās 
iestādes ziņojumos saskaņā ar 15. panta 
1. punktu un sarakstā, kas minēts 
8. pantā, šai iestādei var iesniegt:

a) dokumentāciju saskaņā ar 1. un 
3. punktu; un

b) rakstisku deklarāciju par atbilstību 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, 
kurā ir norādīts arī šā dalībnieka 
nosaukums, adrese, pilnīga 
kontaktinformācija un tā komerciālo 
darbību apraksts.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir paredzēts, lai II pielikuma 8. pantā minētajā baltajā sarakstā varētu 
iekļaut dalībniekus, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tas ļaus ES palielināt 
savu komerciālo nozīmi, lai ietekmētu citu piegādes ķēdes uzņēmumu un daļu sagādes 
uzvedību, vienlaikus veicinot pienācīgu pārbaudi tiem Eiropas uzņēmumiem, kas nav 
II pielikumā minētie operatori. Šiem uzņēmumiem ir jāsniedz pierādījumi, ka tie veic 
pienācīgu pārbaudi saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 303
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi II pielikumā minētie 
dalībnieki, kas atrodas ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas, kuri vēlas, lai tos 
iekļauj ES dalībvalsts kompetentās 
iestādes ziņojumos saskaņā ar 15. panta 
1. punktu un sarakstā, kas minēts 
8. pantā, šai iestādei var iesniegt:

a) dokumentāciju saskaņā ar 1. un 
3. punktu; un

b) rakstisku deklarāciju par atbilstību 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām, 
kurā ir norādīts arī šā dalībnieka 
nosaukums, adrese, pilnīga 
kontaktinformācija un tā komerciālo 
darbību apraksts.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir paredzēts, lai II pielikuma 8. pantā minētajā baltajā sarakstā varētu 
iekļaut dalībniekus, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tas ļaus ES palielināt 
savu komerciālo nozīmi, lai ietekmētu citu piegādes ķēdes uzņēmumu un daļu sagādes 
uzvedību, vienlaikus veicinot pienācīgu pārbaudi tiem Eiropas uzņēmumiem, kas nav 
II pielikumā minētie operatori. Šiem uzņēmumiem ir jāsniedz pierādījumi, ka tie veic 
pienācīgu pārbaudi saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 304
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi II pielikumā kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumi, kas atrodas ārpus 
Eiropas Savienības teritorijas, kuri vēlas, 
lai tos iekļauj ES dalībvalsts kompetentās 
iestādes ziņojumos saskaņā ar 15. panta 
1. punktu un sarakstā, kas minēts 
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8. pantā, šai iestādei var iesniegt:

a) dokumentāciju saskaņā ar 1. un 
3. punktu; un

b) deklarāciju par atbilstību ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
saraksts

Or. en

Pamatojums

Pašlaik šis saraksts ir ierobežots, ietverot tikai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus. Tās ir 
atbilstīgās kritiskās vietas daudzu metālu piegādes ķēdēs. Taču tās nav atbilstīgās kritiskās 
vietas daudzu citu izrakteņu, kuri ietilpst grozītās regulas piemērošanas jomā, piegādes 
ķēdēs. Skatīt komentārus par piemērošanas jomu attiecībā uz materiāliem iepriekš tekstā. 
Papildinājums, iekļaujot „II pielikumā minētos dalībniekus”, ļauj noteikt citas atbilstīgās 
piegādes ķēžu kritiskās vietas un iekļaut tās sarakstā.

Grozījums Nr. 306
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
saraksts
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Or. en

Pamatojums

Pašlaik šis saraksts ir ierobežots, ietverot tikai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumus. Tās ir 
atbilstīgās kritiskās vietas daudzu metālu piegādes ķēdēs. Taču tās nav atbilstīgās kritiskās 
vietas daudzu citu izrakteņu, kuri ietilpst grozītās regulas piemērošanas jomā, piegādes 
ķēdēs. Skatīt komentārus par piemērošanas jomu attiecībā uz materiāliem iepriekš tekstā. 
Papildinājums, iekļaujot „II pielikumā minētos dalībniekus”, ļauj noteikt citas atbilstīgās 
piegādes ķēžu kritiskās vietas un iekļaut tās sarakstā.

Grozījums Nr. 307
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
šīs regulas darbības jomas izrakteņu
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses.

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
nosaukumi un adreses.

Or. en

Pamatojums

Komisijas saraksts ir definēts kā visu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu atbildīga 
importētāja piegādes ķēdē saraksts neatkarīgi no tā, vai šie kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumi atrodas ES teritorijā vai ārpus tās, un vai tie ievēro ESAO vadlīniju standartus. Lai 
padarītu šo sarakstu par patiesu stimulu, tiem būtu, piem., publiski jāziņo par savu 
uzticamības pārbaudi un jāpadara savas revīzijas ziņojumi pieejami saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām. Šai sistēmai būtu jābūt atvērtai arī tiem kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumiem, kuri 
pašlaik neietilpst Eiropas uzņēmumu piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 308
David Martin, Ana Gomes
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
šīs regulas darbības jomas izrakteņu
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses.

1. Pamatojoties informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
nosaukumi un adreses.

Or. en

Pamatojums

The concept of a list of responsible smelters and refiners in the COM proposal is problematic. 
First, the list is defined as a list of all smelters and refiners in the supply chain of a 
responsible importer. This is irrespective of whether or not those smelters or refiners, who 
may be based within or outside the EU, meet the standards in the OECD Guidance (i.e. carry 
out due diligence, publicly report, and have their due diligence practices audited). There is 
substantial leeway for companies to continue purchasing from smelters and refiners that 
cannot show OECD compliance as a consequence of the inbuilt flexibility of due diligence.In 
order to turn the list into a genuine incentive, stronger criteria is needed before smelters or 
refiners can be included on the list. The changes address this point. For example, there 
should be an explicit due diligence requirement on those companies. They should publicly 
report on their due diligence and make their audit available, in line with the OECD 
Guidance. That information should be subject to checks by the Member State competent 
authority and eventually the COM, as part of maintaining the list.This system should also be 
open to smelters and refiners that are not currently in the supply chain of European 
companies. This would effectively leverage the EU’s commercial influence, and incentivise 
compliance from smelters and refiners also outside the EU. It would also incentivise 
downstream companies to do business with other smelters and refiners that source 
responsibly from conflict-affected areas.This amendment must be read in conjunction with 
changes to Articles 7 and 15.

Grozījums Nr. 309
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
identificē atbildīgus kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz 
daļēju sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
identificē atbildīgus II pielikumā minētos 
dalībniekus, kas veic vismaz daļēju sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi iepriekšējiem grozījumiem šis grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 310
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
identificē atbildīgus kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz 
daļēju sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
identificē atbildīgus II pielikumā minētos 
dalībniekus, kas veic vismaz daļēju sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi iepriekšējiem grozījumiem šis grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu.

Grozījums Nr. 311
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar 
paraugu II pielikumā un 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru. 
Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar 
paraugu III pielikumā. Notiek 
apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas pielikumu numerācijā.

Grozījums Nr. 312
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar 
paraugu II pielikumā un 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru. 
Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar 
paraugu III pielikumā un 13. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru. 
Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas pielikumu numerācijā.

Grozījums Nr. 313
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina 4 Komisija savlaicīgi, bet ne retāk kā ik 
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informāciju, kas iekļauta sarakstā. 
Komisija svītro no saraksta tādu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā 
ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem importētājiem, vai to 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

pēc 6 mēnešiem atjaunina informāciju, kas 
iekļauta sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina 
informāciju, kas iekļauta sarakstā. 
Komisija svītro no saraksta tādu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā 
ar 14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem importētājiem, vai to 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

4. Komisija savlaicīgi, bet ne retāk kā ik 
pēc 6 mēnešiem atjaunina informāciju, kas 
iekļauta sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina 
informāciju, kas iekļauta sarakstā. 
Komisija svītro no saraksta tādu 

4. Komisija savlaicīgi, bet ne retāk kā ik 
pēc 6 mēnešiem atjaunina informāciju, kas 
iekļauta sarakstā. Komisija svītro no 
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kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem importētājiem, vai to 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

saraksta tādu II pielikumā minēto 
dalībnieku nosaukumus, kurus dalībvalstis 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs 
neatzīst par atbildīgiem II pielikumā 
minētajiem dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā iepriekšējos grozījumos atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem” un „atbildīgiem importētājiem” ir aizstātas ar „II pielikumā minētajiem 
dalībniekiem”. Šīs izmaiņas atspoguļo apstākli, ka tagad sarakstā ir iekļautas citas norādītās 
kritiskās vietas citās resursu piegādes ķēdēs, un grozījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu to, ka 
sarakstā netiks iekļauti tādi kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, kuri neatbilst šajā regulā 
paredzētajām pienācīgas pārbaudes prasībām, lai gan tie ietilpst atbilstīgu uzņēmumu 
piegādes ķēdēs.

Grozījums Nr. 316
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina 
informāciju, kas iekļauta sarakstā. 
Komisija svītro no saraksta tādu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem importētājiem, vai to 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

4. Komisija savlaicīgi, bet ne retāk kā ik 
pēc 6 mēnešiem atjaunina informāciju, kas 
iekļauta sarakstā. Komisija svītro no 
saraksta tādu II pielikumā minēto 
dalībnieku nosaukumus, kurus dalībvalstis 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs 
neatzīst par atbildīgiem II pielikumā 
minētajiem dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā iepriekšējos grozījumos atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas un attīrīšanas 
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uzņēmumiem” un „atbildīgiem importētājiem” ir aizstātas ar „II pielikumā minētajiem 
dalībniekiem”. Šīs izmaiņas atspoguļo apstākli, ka tagad sarakstā ir iekļautas citas norādītās 
kritiskās vietas citās resursu piegādes ķēdēs, un grozījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu to, ka 
sarakstā netiks iekļauti tādi kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, kuri neatbilst šajā regulā 
paredzētajām pienācīgas pārbaudes prasībām, lai gan tie ietilpst atbilstīgu uzņēmumu 
piegādes ķēdēs.

Grozījums Nr. 317
Javier Nart

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs izslēgšanas sekas ir importētāja 
neatzīšana un aizliegums veikt šāda veida 
importus;

Or. es

Grozījums Nr. 318
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā 
un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru. Komisija regulāri atjauno 
minēto sarakstu.

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu IV pielikumā. 
Komisija regulāri atjauno minēto sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas pielikumu numerācijā.
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Grozījums Nr. 319
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā 
un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru. Komisija regulāri atjauno 
minēto sarakstu.

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu IV pielikumā 
un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru. Komisija regulāri atjauno 
minēto sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas pielikumu numerācijā.

Grozījums Nr. 320
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā
un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo
procedūru. Komisija regulāri atjauno 
minēto sarakstu.

2. Komisija publicē, tostarp internetā, 
kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar 
paraugu III pielikumā un 13. pantā minēto 
procedūru. Komisija regulāri atjauno 
minēto sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Jean-Luc Schaffhauser
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Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Sūdzību apstrādes mehānisms kā agrīnās 
brīdināšanas sistēma risku konstatēšanai 
dalībvalstu kompetento iestāžu līmenī

1. Par šīs regulas ievērošanu atbildīgajā 
kompetentajā iestādē vai atbildīgajās 
kompetentajās iestādēs ievieš sūdzību 
apstrādes mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas sistēmu risku konstatēšanai.

2. Fiziskas vai juridiskas personas, 
saglabājot anonimitāti un sniedzot 
pamatotu informāciju, attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm var ziņot par 
jebkuru uzņēmumu neatkarīgi no tā 
izmēra.

3. Saņemto informāciju nekavējoties 
nodod Komisijai.

Or. fr

Grozījums Nr. 322
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Operatoru ex post pārbaudes

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 323
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Operatoru ex post pārbaudes

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 324
Jean-Luc Schaffhauser

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 izrakteņus un metālus, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka sabiedriskas nozīmes 
struktūra, lielā grupa vai lielais 
uzņēmums, uz kuru attiecas šī regula, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

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 izrakteņus un metālus, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka šīs regulas darbības jomas
operatori pilda 4., 5., 6. un 7. pantā 
izklāstītos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 326
David Martin, Ana Gomes

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 izrakteņus un metālus, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka šīs regulas darbības jomas
operatori pilda 4., 5., 6. un 7. pantā 
izklāstītos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 327
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes veic, ja kompetentās iestādes 
rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par sabiedriskas nozīmes struktūru 
un lielo uzņēmumu atbilstību šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par operatora atbilstību šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 329
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par operatora atbilstību šīs regulas 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 330
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudi par atbildīga importētāja
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumu izpildi, ieskaitot vadības 
sistēmu, riska pārvaldību, neatkarīgās 
trešās personas veiktu revīziju un 
informācijas izpaušanu,

a) pārbaudi par sabiedriskas nozīmes 
struktūras, lielās grupas vai lielā 
uzņēmuma piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes pienākumu izpildi, ieskaitot 
vadības sistēmu, riska pārvaldību, 
neatkarīgās trešās personas veiktu revīziju 
un informācijas izpaušanu,

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
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modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 331
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudi par atbildīga importētāja
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumu izpildi, ieskaitot vadības 
sistēmu, riska pārvaldību, neatkarīgās 
trešās personas veiktu revīziju un 
informācijas izpaušanu,

a) pārbaudi par operatora piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildi, 
ieskaitot vadības sistēmu, riska pārvaldību, 
neatkarīgās trešās personas veiktu revīziju 
un informācijas izpaušanu,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 332
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudi par atbildīga importētāja
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumu izpildi, ieskaitot vadības 
sistēmu, riska pārvaldību, neatkarīgās 
trešās personas veiktu revīziju un 
informācijas izpaušanu,

a) pārbaudi par operatora piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildi, 
ieskaitot vadības sistēmu, riska pārvaldību, 
neatkarīgās trešās personas veiktu revīziju 
un informācijas izpaušanu,
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Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ziņošanas prasību pārbaudi saskaņā 
ar 7. pantā noteikto jomu, mērķi un 
principiem,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 7. pantā izklāstītajās ziņošanās prasībās.

Grozījums Nr. 334
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ziņošanas prasību pārbaudi saskaņā 
ar 7. pantā noteikto jomu, mērķi un 
principiem,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo izmaiņas 7. pantā izklāstītajās ziņošanās prasībās.
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Grozījums Nr. 335
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgi importētāji sniedz visu 
vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. 
punktā minētās pārbaudes, jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi telpām un dokumentācijas un 
uzskaites uzrādīšanu.

4. Sabiedriskas nozīmes struktūras, lielās 
grupas vai lielie uzņēmumi sniedz visu 
vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. 
punktā minētās pārbaudes, jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi telpām un dokumentācijas un 
uzskaites uzrādīšanu.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgi importētāji sniedz visu 
vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. 
punktā minētās pārbaudes, jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi telpām un dokumentācijas un 
uzskaites uzrādīšanu.

4. Operatori sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
uzrādīšanu.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 337
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbildīgi importētāji sniedz visu 
vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. 
punktā minētās pārbaudes, jo īpaši attiecībā 
uz piekļuvi telpām un dokumentācijas un 
uzskaites uzrādīšanu.

4. Operatori sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
uzrādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē ziņojumu, kurā sīki izklāsta visus 
jebkādu ex-post pārbaužu secinājumus, 
pievienojot pamatojumu par šo 
secinājumu iegūšanu un visu 
dokumentāciju, ko kompetentā iestāde ir 
izmantojusi secinājumu iegūšanai.

Or. en
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Pamatojums

Viens no šīs regulas galvenajiem mērķiem ir palielināt pārredzamību un atbildību attiecībā uz 
uzņēmumu sagādes praksi. Minētās informācijas publiskošana atbalsta šo mērķi, jo tā 
nodrošina pārredzamību attiecībā uz sagādes praksi, tādējādi mudinot uzņēmumus atbildīgi 
veikt sagādi.

Grozījums Nr. 339
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstu kompetentās iestādes 
publicē ziņojumu, kurā sīki izklāsta visus 
jebkādu ex-post pārbaužu secinājumus, 
pievienojot pamatojumu par šo 
secinājumu iegūšanu un visu 
dokumentāciju, ko kompetentā iestāde ir 
izmantojusi secinājumu iegūšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite par atbildīgu importētāju
pārbaudēm

Uzskaite par operatoru pārbaudēm

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 341
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite par atbildīgu importētāju
pārbaudēm

Uzskaite par operatoru pārbaudēm

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu attiecībā uz uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 342
Jean-Luc Schaffhauser

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 pienākumiem, kas jāveic 
sabiedriskas nozīmes struktūrām, lielām 
grupām vai lieliem uzņēmumiem, kā arī
veiktajām ex post pārbaudēm saskaņā ar 
šo regulu.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
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mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 343
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Konfliktu skarto un augsta riska teritoriju 
saraksts

Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu izstrādā 
konfliktu skarto un augsta riska teritoriju 
sarakstu, ievērojot Padomes Lēmuma 
2010/427/ES1a 3. pantu, saskaņā ar 
paraugu (III.a pielikums (jauns)) un šīs 
regulas 13. pantā minēto procedūru. Šo 
sarakstu izveido, pamatojoties uz 
informāciju, ko Komisijas dienesti, 
dalībvalstis un tās kompetentās iestādes 
saņēmušas no publiskiem avotiem vai 
trešām personām. Šo informāciju 
attiecīgā gadījumā savlaicīgi, bet ne retāk 
kā ik pēc 6 mēnešiem atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
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Izrakteņu un metālu saraksts

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā 
izrakteņu tirdzniecība ietekmē konfliktus 
cilvēktiesību pārkāpumus konfliktu 
skartajās un augsta riska teritorijās, 
starptautisko atbildīgas sagādes standartu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta šīs 
regulas īstenošanā. Šīs pārskatīšanas 
gaitā Komisija jo īpaši ņem vērā to 
informāciju, kuru Komisija ir ieguvusi 
saskaņā ar 15. panta mērķiem, un 
starptautisku vai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un skarto trešo pušu sniegto 
informāciju.

2. Lai efektīvi sasniegtu šīs regulas mērķi, 
kas noteikts 1. pantā, Komisija regulāri 
pārskata I un II pielikuma jomu, ņemot 
vērā informāciju, kura iegūta saskaņā ar 
1. punktu. I pielikumu pārskata, lai 
papildinātu tajā iekļauto izrakteņu un 
metālu sarakstu vai svītrotu izrakteņus un 
metālus šajā sarakstā. Šādu pārskatīšanu 
veic ne retāk kā reizi divos gados.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai iekļauto izrakteņu un 
metālu sarakstā pievienotu jaunus 
izrakteņus un metālus vai svītrotus
izrakteņus un metālus no šā saraksta, kā 
minēts 2. punktā. Komisija ir pilnvarota 
izdarīt grozījumus I un II pielikumā, 
ievērojot 13. pantā minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra Deleģēšanas īstenošana

Or. en

Grozījums Nr. 346
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra Deleģētie akti

Or. en

Grozījums Nr. 347
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas tiesību aktos tiks ieviestas, izmantojot deleģētos aktus. Šis pants attiecas uz 
īstenošanas aktu procedūru un tādējādi kļūst nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 348
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
minētos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti atbilstīgajos pantos, Komisijai 
piešķir uz pieciem gadiem, sākot no 
(pamata tiesību akta spēkā stāšanās 
datums vai cits datums, kuru noteicis 
likumdevējs).

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt atbilstīgajos 
pantos minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums par atsaukšanu pārtrauc šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
norādīts šajā lēmumā. Tas neietekmē 
nekādu jau spēkā esošo deleģēto aktu 
piemērojamību.

4. Pieņemot deleģētu aktu, Komisija 
nekavējoties to dara zināmu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
atbilstīgajiem pantiem, stājas spēkā tikai 
tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par šo 
deleģēto aktu saņemšanas nav izteikusi 
iebildumus vai ja līdz minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome dara Komisijai zināmu, ka 
neiebildīs. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
pēc Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.

Or. en



PE546.673v01-00 180/208 AM\1046143LV.doc

LV

Grozījums Nr. 349
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
minētos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 13. panta 2. punktā, Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

3. Eiropas Parlaments vai Padome
jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums par atsaukšanu pārtrauc šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
norādīts šajā lēmumā. Tas neietekmē 
nekādu jau spēkā esošo deleģēto aktu 
piemērojamību.

4. Pieņemot deleģētu aktu, Komisija 
nekavējoties to dara zināmu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
13. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par šo 
deleģēto aktu saņemšanas nav izteikusi 
iebildumus vai ja līdz minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome dara Komisijai zināmu, ka 
neiebildīs. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
pēc Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 350
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a punkts

Deleģētie akti

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā 
minētos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 13. panta 2. punktā, Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums par atsaukšanu pārtrauc šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Tas 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
norādīts šajā lēmumā. Tas neietekmē 
nekādu jau spēkā esošo deleģēto aktu 
piemērojamību.

4. Pieņemot deleģētu aktu, Komisija 
nekavējoties to dara zināmu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
13. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai tad, 
ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par šo 
deleģēto aktu saņemšanas nav izteikusi 
iebildumus vai ja līdz minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome dara Komisijai zināmu, ka 
neiebildīs. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
pēc Padomes iniciatīvas šo periodu var 
pagarināt par diviem mēnešiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 352
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Par grozījumiem I un II pielikumā

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā 
izrakteņu tirdzniecība ietekmē konfliktus 
cilvēktiesību pārkāpumus konfliktu 
skartajās un augsta riska teritorijās, 
starptautisko atbildīgas sagādes standartu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta šīs 
regulas īstenošanā. Šīs pārskatīšanas 
gaitā Komisija jo īpaši ņem vērā to 
informāciju, kuru Komisija ir ieguvusi 
saskaņā ar 15. panta mērķiem, un 
starptautisku vai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un skarto trešo pušu sniegto 
informāciju.

2. Lai efektīvi sasniegtu šīs regulas mērķi, 
kas noteikts 1. pantā, Komisija regulāri 
pārskata I un II pielikuma jomu, ņemot 
vērā informāciju, kura iegūta saskaņā ar 
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1. punktu. I pielikumu pārskata, lai 
paplašinātu tajā iekļauto izrakteņu 
sarakstu. II pielikumu pārskata nolūkā 
noteikt papildu kritiskās vietas iekļauto 
resursu piegādes ķēžu pārveidošanā un 
izsekojamībā, lai stiprinātu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz visiem 
I pielikumā minētajiem resursiem. Šādu 
pārskatīšanu veic ne retāk kā ik pēc 
sešiem mēnešiem.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
lai paplašinātu iekļauto resursu sarakstu, 
kā noteikts 2. punktā.

4. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties un 
tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi 
saskaņā ar 5. punktu. Paziņojumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
deleģētu aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo 
pantu, norāda iemeslus steidzamības 
procedūras piemērošanai.

5. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
var iebilst pret deleģēto aktu saskaņā ar 
13. panta 1. punktā minēto. Šādā 
gadījumā Komisija nekavējoties atceļ 
deleģēto aktu, tiklīdz tā ir saņēmusi 
paziņojumu par Eiropas Parlamenta vai 
Padomes lēmumu iebilst.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir skatāmi saistībā ar grozījumiem, kuri attiecas uz iekļautajiem resursiem un 
iekļautajiem produktiem, vienlaikus paturot prātā to, ka ir jānorāda uzņēmumi, kam piemēro 
kritisko vietu pienācīgas pārbaudes saistības, un efektīvi jāievieš mehānisms, ar kuru šīs 
regulas darbības jomai var pievienot resursus un kritisko vietu dalībniekus, visas parastās 
likumdošanas procedūras vietā izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 353
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants

Par grozījumiem I un II pielikumā

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā 
izrakteņu tirdzniecība ietekmē konfliktus 
cilvēktiesību pārkāpumus konfliktu 
skartajās un augsta riska teritorijās, 
starptautisko atbildīgas sagādes standartu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta šīs 
regulas īstenošanā. Šīs pārskatīšanas 
gaitā Komisija jo īpaši ņem vērā to 
informāciju, kuru Komisija ir ieguvusi 
saskaņā ar 15. panta mērķiem, un 
starptautisku vai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un skarto trešo pušu sniegto 
informāciju.

2. Lai efektīvi sasniegtu šīs regulas mērķi, 
kas noteikts 1. pantā, Komisija regulāri 
pārskata I un II pielikuma jomu, ņemot 
vērā informāciju, kura iegūta saskaņā ar 
1. punktu. I pielikumu pārskata, lai 
paplašinātu tajā iekļauto izrakteņu 
sarakstu. II pielikumu pārskata nolūkā 
noteikt papildu kritiskās vietas iekļauto 
resursu piegādes ķēžu pārveidošanā un 
izsekojamībā, lai stiprinātu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz visiem 
I pielikumā minētajiem resursiem. Šādu 
pārskatīšanu veic ne retāk kā ik pēc 
sešiem mēnešiem.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
lai paplašinātu iekļauto resursu sarakstu, 
kā noteikts 2. punktā.

4. Saskaņā ar šo pantu pieņemtie 
deleģētie akti stājas spēkā nekavējoties un 
tos piemēro, kamēr nav izteikti iebildumi 
saskaņā ar 5. punktu. Paziņojumā 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
deleģētu aktu, kas pieņemts saskaņā ar šo 
pantu, norāda iemeslus steidzamības 
procedūras piemērošanai.

5. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
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var iebilst pret deleģēto aktu saskaņā ar 
13. panta 1. punktā minēto. Šādā 
gadījumā Komisija nekavējoties atceļ 
deleģēto aktu, tiklīdz tā ir saņēmusi 
paziņojumu par Eiropas Parlamenta vai 
Padomes lēmumu iebilst.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir skatāmi saistībā ar grozījumiem, kuri attiecas uz iekļautajiem resursiem un 
iekļautajiem produktiem, vienlaikus paturot prātā to, ka ir jānorāda uzņēmumi, kam piemēro 
kritisko vietu pienācīgas pārbaudes saistības, un efektīvi jāievieš mehānisms, ar kuru šīs 
regulas darbības jomai var pievienot resursus un kritisko vietu dalībniekus, visas parastās 
likumdošanas procedūras vietā izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 354
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā 
izrakteņu tirdzniecība ietekmē konfliktus 
cilvēktiesību pārkāpumus konfliktu 
skartajās un augsta riska teritorijās, 
starptautisko atbildīgas sagādes standartu 
attīstību, kā arī pieredzi, kas gūta šīs 
regulas īstenošanā. Šīs pārskatīšanas 
gaitā Komisija jo īpaši ņem vērā to 
informāciju, kuru Komisija ir ieguvusi 
saskaņā ar 15. panta mērķiem, un 
starptautisku vai pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un skarto trešo pušu sniegto 
informāciju.

2. Lai efektīvi sasniegtu šīs regulas mērķi, 
kas noteikts 1. pantā, Komisija regulāri 
pārskata I un II pielikuma jomu, ņemot 
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vērā informāciju, kura iegūta saskaņā ar 
1. punktu. I pielikumu pārskata, lai 
paplašinātu tajā iekļauto izrakteņu 
sarakstu. Šādu pārskatīšanu veic ne retāk 
kā ik pēc sešiem mēnešiem.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
lai paplašinātu iekļauto resursu sarakstu, 
kā noteikts 2. punktā. Komisija ir 
pilnvarota veikt grozījumus I un 
II pielikumā saskaņā ar LESD 
290. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, kas 
piemērojami šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem.

1. Komisija paredz noteikumus, kas 
piemērojami šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes
sagatavo paziņojumu par korektīvu 
darbību, ko veic atbildīgs importētājs.

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes
informē sabiedriskas nozīmes struktūru, 
lielo grupu vai lielo uzņēmumu par 
korektīvajām darbībām, kas tam ir jāveic.

Or. fr
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Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.

Grozījums Nr. 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes 
sagatavo paziņojumu par korektīvu 
darbību, ko veic atbildīgs importētājs.

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes 
sagatavo paziņojumu par korektīvu 
darbību, ko veic operators.

Or. en

Pamatojums

Apzīmējuma „operatori” izmantošana atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem, kā 
arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek piemērots visiem 
iesaistītajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 358
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes 
sagatavo paziņojumu par korektīvu 

2. Šīs regulas noteikumu pārkāpuma 
gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes 
sagatavo paziņojumu par korektīvu 
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darbību, ko veic atbildīgs importētājs. darbību, ko veic operators.

Or. en

Pamatojums

Apzīmējuma „operatori” izmantošana atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem, kā 
arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek piemērots visiem 
iesaistītajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 359
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 
iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

3. Ja korektīva darbība, ko veic operators, 
nav pienācīga, kompetentā iestāde attiecībā 
uz šīs regulas darbības jomas izrakteņiem 
vai metāliem sniedz operatoram
paziņojumu par neatbilstību un informē 
Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem. Saskaņā ar obligātu regulējumu 
atsauces uz atbildīga importētāja sertifikātu ir liekas.

Grozījums Nr. 360
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 

3. Ja korektīva darbība, ko veic operators, 
nav pienācīga, kompetentā iestāde attiecībā 
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iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

uz šīs regulas darbības jomas izrakteņiem 
vai metāliem sniedz operatoram
paziņojumu par neatbilstību un informē 
Komisiju.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem. Saskaņā ar obligātu regulējumu 
atsauces uz atbildīga importētāja sertifikātu ir liekas.

Grozījums Nr. 361
Jean-Luc Schaffhauser

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 
iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

3. Ja sabiedriskas nozīmes struktūra, lielā 
grupa vai lielais uzņēmums neveic tam 
noteiktās korektīvās darbības, kompetentā 
iestāde reģistrē pasākuma neveikšanu kā 
šajā regulā noteikto pienākumu 
nepildīšanu.

Or. fr

Pamatojums

Les amendements contenus dans le projet d'avis du rapporteur Reinhard Bütikofer 
mentionnent "les grandes entreprises". La définition donnée à l'amendement 13 du rapporteur 
modifiant l’article 2 de la proposition de règlement vise l’article 3, paragraphe 7 de la 
directive 2013/34/UE. Or ce paragraphe donne la définition d'un grand groupe. C'est à 
l’article 3, paragraphe 4 de la directive que se trouve la définition d'une grande entreprise. 
Par souçi de cohérence et de précision juridique, nos amendements ajoutent les grands 
groupes à l'ensemble des amendements contenus dans le projet d'avis dans lesquels sont 
mentionnées les grandes entreprises.
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Grozījums Nr. 362
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 
iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 
iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju. Gadījumā, ja korektīva 
darbība, ko veic atbildīgs importētājs 
attiecībā uz izrakteņiem un metāliem no 
KDR un Lielo ezeru reģiona, nav 
pienācīga, kompetentā iestāde šādu 
darbības trūkumu atzīmē kā pienākuma 
neizpildīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 363
Lars Adaktusson

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Papildu pasākumi

Vajadzības gadījumā Komisija pārejas 
periodā iesniedz likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot papildu 
pasākumus, lai palielinātu šīs regulas 
efektivitāti saskaņā ar kopīgo paziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
„Konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga 
sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” 
(JOIN (2014) 8)
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Or. en

Grozījums Nr. 364
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem importētājiem, 
kā noteikts 7. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un 7. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktā.

1 Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumiem, kā noteikts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 
2. punktā un 7. panta 3. punkta a) un 
c) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem importētājiem, 
kā noteikts 7. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un
7. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā.

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem II pielikumā 
minētajiem dalībniekiem, kā noteikts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā un 
7. panta 6.a punkta a) apakšpunktā.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem. Skatīt „operatora” definīciju 
iepriekš. Papildinājuma „atbildīgi II pielikumā minētie dalībnieki” atspoguļo grozījumus 
7. pantā izklāstītajās ziņošanas prasībās. Skatīt arī iepriekšējos komentārus par „atbildīgu 
II pielikumā minēto dalībnieku” un 8. pantu.

Grozījums Nr. 366
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem importētājiem, 
kā noteikts 7. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un 
7. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā.

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem II pielikumā 
minētajiem dalībniekiem, kā noteikts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā un 
7. panta 6.a punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz uzņēmumiem. Skatīt „operatora” definīciju 
iepriekš. Papildinājuma „atbildīgi II pielikumā minētie dalībnieki” atspoguļo grozījumus 
7. pantā izklāstītajās ziņošanas prasībās. Skatīt arī iepriekšējos komentārus par „atbildīgu 
II pielikumā minēto dalībnieku” un 8. pantu.

Grozījums Nr. 367
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās 3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās 
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spēkā un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija pārskata regulas darbību un 
efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

spēkā un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija pārskata regulas darbību un 
efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 
darbības jomas resursu atbildīgu sagādi no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 368
David Martin, Ana Gomes

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 izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu 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 jomas resursu atbildīgu sagādi no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 369
Jean-Luc Schaffhauser
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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 izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Pēc diviem gadiem no šīs regulas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi četros
gados Komisija pārskata regulas darbību 
un efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 370
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Papildu pasākumi

1. Lai efektīvi izjauktu cēloņsakarību 
starp dabas resursu izmantošanu un 
konfliktiem un nodrošinātu to atbildīgu 
sagādi, Komisija kopīgi ar Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īsteno papildu 
pasākumus šai regulai, kuru mērķis ir 
palielināt atbildīgu ieguvi, izveidot 
efektīvas valsts un starptautiskas 
pienācīgas pārbaudes sistēmas un 
saistītās atbalsta sistēmas, tostarp 
uzticamas sertifikācijas un izsekojamības 
sistēmas, un risināt attīstības vajadzības 
saistībā ar

i) dabas resursu no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām izmantošanu un 
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tirdzniecību, un

ii) šīs regulas īstenošanu, tostarp:

a. atbalstu uzņēmumiem veikt atbildīgu 
sagādi no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām, nodrošinot tehnisku un 
cita veida palīdzību un vadību 
operatoriem un ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu situāciju un to stāvokli 
piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas 
prasību ievērošanu;

b. mērķtiecīgu, uz riskiem pamatotu 
attīstības sadarbību, jo īpaši risinot 
problēmas, kas saistītas ar atbildīgas 
sagādes īstenošanu konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju vietējā kontekstā, 
tai skaitā nabadzības samazināšanu, labu 
pārvaldību un drošības sektoru;

c. saturīgus politiskus dialogus par 
atbildīgu sagādi ar trešām valstīm un 
citām iesaistītajām pusēm;

d. ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, jo īpaši 
papildu iniciatīvas patērētāju, investoru 
un klientu informēšanas jomā, kā arī 
sniedzot tehnisku un cita veida palīdzību 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

2. Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās 
darbības dienests vajadzības gadījumā 
papildu pasākumu mērķus īsteno, 
izmantojot politiskus dialogus, plānošanu 
un atbilstīgu iekšējo un ārējo politiku. Ja 
tas ir atbilstīgi, likumdošanas 
priekšlikumi būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Eiropas Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu 
par atbilstīgi šim pantam īstenotajiem 
papildu pasākumiem, to ietekmi un 
efektivitāti.

Or. en
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Pamatojums

Lai palielinātu šīs regulas īstenošanas efektivitāti un risinātu attīstības problēmas, kas ir tieši 
saistītas ar to dabas resursu izmantošanu, kuri iegūti no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, ir jāīsteno papildu pasākumi. Komisija un EĀDD piemēro un tālāk attīsta 
integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei, kas ierosināta kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu 
un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde” (JOIN (2014) 8).

Grozījums Nr. 371
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Papildu pasākumi

1. Lai efektīvi izjauktu cēloņsakarību 
starp dabas resursu izmantošanu un 
konfliktiem un nodrošinātu to atbildīgu 
sagādi, Komisija kopīgi ar Eiropas Ārējās 
darbības dienestu īsteno papildu 
pasākumus šai regulai, kuru mērķis ir 
palielināt atbildīgu ieguvi, izveidot 
efektīvas valsts un starptautiskas 
pienācīgas pārbaudes sistēmas un 
saistītās atbalsta sistēmas, tostarp 
uzticamas sertifikācijas un izsekojamības 
sistēmas, un risināt attīstības vajadzības 
saistībā ar

i) dabas resursu no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām izmantošanu un 
tirdzniecību, un

ii) šīs regulas īstenošanu, tostarp:

a. atbalstu uzņēmumiem veikt atbildīgu 
sagādi no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām, nodrošinot tehnisku un 
cita veida palīdzību un vadību 
operatoriem un ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu situāciju un to stāvokli 
piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas 
prasību ievērošanu;
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b. mērķtiecīgu, uz riskiem pamatotu 
attīstības sadarbību, jo īpaši risinot 
problēmas, kas saistītas ar atbildīgas 
sagādes īstenošanu konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju vietējā kontekstā, 
tai skaitā nabadzības samazināšanu, labu 
pārvaldību un drošības sektoru;

c. saturīgus politiskus dialogus par 
atbildīgu sagādi ar trešām valstīm un 
citām iesaistītajām pusēm;

d. ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, jo īpaši 
papildu iniciatīvas patērētāju, investoru 
un klientu informēšanas jomā, kā arī 
sniedzot tehnisku un cita veida palīdzību 
saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

2. Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās 
darbības dienests vajadzības gadījumā 
papildu pasākumu mērķus īsteno, 
izmantojot politiskus dialogus, plānošanu 
un atbilstīgu iekšējo un ārējo politiku. Ja 
tas ir atbilstīgi, likumdošanas 
priekšlikumi būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Eiropas Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu 
par atbilstīgi šim pantam īstenotajiem 
papildu pasākumiem, to ietekmi un 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

With a view to enhancing the effective implementation of this regulation, and addressing 
development needs directly linked to the exploitation of natural resources originating in 
conflict-affected and high-risk areas, accompanying measures will be implemented. The 
European Commission and the European External Action Service will apply and further 
develop an integrated EU approach to responsible sourcing as initiated in the Joint 
Communication to the European Parliament and the Council ”Responsible sourcing of 
minerals originating in conflict-affected and high-risk areas. Towards an integrated EU 
approach” (JOIN (2014 8). In particular, the promotion of responsible sourcing of natural 
resources originating from conflict-affected and high-risk areas and the establishment of 
national and international due diligence frameworks for responsible sourcing will be 
integrated into internal and external policies and in particular into political and policy 
dialogues with partner countries, local authorities and private stakeholders. Particular 
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attention will be given to addressing the contribution and challenges of the artisanal and 
informal mining sector for local livelihoods and sustainable development.

Grozījums Nr. 372
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Papildu pasākumi

1. Eiropas Savienības delegācijām valstīs 
ar konfliktu skartām vai augsta riska 
zonām šīs regulas 2. panta nozīmē ir:

a) jāizstrādā un jāatjaunina ar risku 
saistīto raktuvju karte, norādot raktuves, 
kuru nelikumīga izmantošana veicina 
konflikta turpināšanu. Tās var balstīties 
uz vietējo un starptautisko nevalstisko 
organizāciju, starptautisko organizāciju, 
piemēram, ANO un ESAO, dalībvalstu 
diplomātisko tīklu, privātu iniciatīvu par 
pienācīgu pārbaudi, kā arī valsts un 
vietējo iestāžu sniegto informāciju;

b) jāsniedz attiecīgajā valstī esošajiem 
Eiropas dalībniekiem pēc iespējas 
ticamāka informācija par konfliktu un 
raktuvju izmantošanu. Šo informāciju 
sniedz pēc attiecīgo pušu pieprasījuma 
konkrētās delegācijas kontaktpunktā ar 
dabas resursu saistītajiem jautājumiem.

2. EĀDD Briselē centralizē delegāciju 
apkopoto informāciju saistībā ar 
‟konfliktu izrakteņiem” un nodrošina tās 
pieejamību uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 373
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants

Komisija un EĀDD veic politisko dialogu 
ar to valstu valdībām, kuras iegūst un 
ražo izrakteņus, lai informētu par 
nepieciešamību raktuves izmantot 
atbildīgi un palīdzētu ierobežot konfliktu 
finansēšanu, ko nodrošina izrakteņu 
izmantošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 374
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.c pants

Savienība savu politisko un diplomātisko 
attiecību ietvaros veic dialogu par 
nepieciešamību apkarot bruņotu konfliktu 
finansēšanu, izmantojot izrakteņus, ar:

a) valstīm, kuras ir pieņēmušas tiesību 
aktus par ‟konfliktu izrakteņu” 
apkarošanu vai kuras ir ieviesušas 
iniciatīvas par pienācīgu pārbaudi;

b) ar valstīm, kurās ir nozīmīga izrakteņu 
pārveides rūpniecība.

Or. fr

Grozījums Nr. 375
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
15.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.d pants

Eiropas Savienība atbalsta 
Starptautiskajā konferencē par Lielo 
ezeru reģionu (ICGLR) piedalījušos 
valstu iniciatīvu, kā tā pieņemta 
2010. gada Lusakas samita deklarācijā, 
par dabas resursu nelikumīgas 
izmantošanas apkarošanu Lielo ezeru 
reģionā un strādā partnerībā ar 
minētajām valstīm, lai kontrolētu un 
ierobežotu ‟konfliktu izrakteņu” 
izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.e pants

Pēc Komisijas un EĀDD iniciatīvas ir 
ieviests labu prakšu apmaiņas tīkls 
saistībā ar pienācīgu pārbaudi. Tas ietver 
dažādos dalībniekus, kuri ir uzsākuši 
iniciatīvas par atbildīgām piegādes ķēdēm, 
kā arī ESAO un ANO pārstāvjus;

Or. fr

Grozījums Nr. 377
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.f pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.f pants

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un 
drošības politikas jautājumos un 
dalībvalstu diplomātiskie dienesti iekļauj 
‟konfliktu izrakteņu” jautājumu ANO 
Ģenerālās asamblejas un Drošības 
Padomes apspriežu darba kārtībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 378
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.g pants

Eiropas Savienības stabilitātes 
instrumentu izmanto, lai finansētu 
izrakteņu nelikumīgas izmantošanas 
apkarošanas projektus, jo īpaši tos, kuru 
mērķis ir informēt publiskās iestādes, 
privātā sektora dalībniekus un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, vai kuri palīdz 
ierobežot izrakteņu izmantošanu konfliktu 
finansēšanai un kuriem ir vajadzīgi 
pienācīgi resursi, lai šos mērķus īstenotu;

Or. fr

Grozījums Nr. 379
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.h pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.h pants

Komisija un EĀDD kopīgi ar 
partnervalstu valsts un vietējām iestādēm 
ievieš projektus, lai atbalstītu labu 
pārvaldību, korupcijas apkarošanu un 
ieroču nelikumīgas tirdzniecības 
apkarošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 380
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.i pants

Dialoga ar trešām valstīm ietvaros 
Eiropas Savienība mudina ieviest sociālos 
standartus, kā arī minimālos veselības 
aizsardzības un drošības standartus, lai 
uzlabotu raktuvēs strādājošo personu 
darba apstākļus. Savienība iesaka 
attiecīgajām valstīm cīnīties pret bērnu 
darbu raktuvēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 381
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.j pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.j pants
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Komisija un dalībvalstis ir gatavas sniegt 
palīdzību Savienības partnervalstīm, 
kuras skar ‟konfliktu izrakteņu” 
problēma, tām ieviešot drošības sistēmas 
un tiesu sistēmas reformas;

Or. fr

Grozījums Nr. 382
Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
15.k pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.k pants

Eiropas Savienība un ANO pastiprina 
savu sadarbību ANO miera uzturēšanas 
darbībās saistībā ar uzraudzību un 
nelikumīgas raktuvju izmantošanas 
apkarošanu konfliktu skartajās valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 383
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums

Regulas darbības jomas resursu saraksts

Izrakteņi

Metāli

Dārgakmeņi

Pusdārgakmeņi

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem. Skatīt „iekļauto resursu” 
definīciju. Jāņem vērā, ka Komisija pašlaik pārskata I pielikumu, lai paplašinātu iekļauto 
resursu sarakstu (skatīt 13. panta 2. punktu).

Grozījums Nr. 384
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums

Regulas darbības jomas resursu saraksts

Izrakteņi

Metāli

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem. Skatīt „iekļauto resursu” 
definīciju. Jāņem vērā, ka Komisija pašlaik pārskata I pielikumu, lai paplašinātu iekļauto 
resursu sarakstu (skatīt 13. panta 2. punktu).

Grozījums Nr. 385
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
II pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums

Kritisko vietu, kas noteiktas iekļauto 
resursu piegādes ķēdēs, saraksts

- ‟kausēšanas uzņēmumi”

- ‟attīrīšanas uzņēmumi”
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Or. en

Pamatojums

Jaunais II pielikums ir atbilstīgs „II pielikumā minēto operatoru”, „II pielikumā minēto 
dalībnieku” un „atbildīgu II pielikumā minēto operatoru” definīcijai. Īpašus pienākumus 
piemēro operatoriem, kas darbojas kā kritiskās vietas atbilstīgajās piegādes ķēdēs, tostarp 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 386
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
II pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II pielikums

Kritisko vietu, kas noteiktas iekļauto 
resursu piegādes ķēdēs, saraksts

- ‟kausēšanas uzņēmumi”

- ‟attīrīšanas uzņēmumi”

Or. en

Pamatojums

Jaunais II pielikums ir atbilstīgs „II pielikumā minēto operatoru”, „II pielikumā minēto 
dalībnieku” un „atbildīgu II pielikumā minēto operatoru” definīcijai. Īpašus pienākumus 
piemēro operatoriem, kas darbojas kā kritiskās vietas atbilstīgajās piegādes ķēdēs, tostarp 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 387
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, 
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Regulas priekšlikums
III pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikums

Atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
saraksts

A kolonna: II pielikumā minētā 
dalībnieka nosaukums alfabētiskā secībā

B kolonna: II pielikumā minētā dalībnieka
adrese

C kolonna: dalībnieka II pielikuma 
kategorija

C kolonna: (*) rādītājs, ja II pielikumā 
minētais dalībnieks iesaistās konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes
resursu atbildīgā sagādē

Or. en

Grozījums Nr. 388
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III pielikums

Atbildīgu II pielikumā minēto dalībnieku
saraksts

A kolonna: II pielikumā minētā 
dalībnieka nosaukums alfabētiskā secībā

B kolonna: II pielikumā minētā dalībnieka
adrese

C kolonna: dalībnieka II pielikuma 
kategorija

C kolonna: (*) rādītājs, ja II pielikumā 
minētais dalībnieks iesaistās konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes
resursu atbildīgā sagādē
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Or. en

Grozījums Nr. 389
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV pielikums

9. pantā minētais dalībvalstu kompetento 
iestāžu saraksta paraugs

A kolonna: dalībvalsts nosaukums 
alfabētiskā secībā

B kolonna: kompetentās iestādes 
nosaukums

C kolonna: kompetentās iestādes adrese

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas numerācijā atspoguļo iepriekš iekļauto papildu pielikumu.

Grozījums Nr. 390
David Martin, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV pielikums

9. pantā minētais dalībvalstu kompetento 
iestāžu saraksta paraugs

A kolonna: dalībvalsts nosaukums 
alfabētiskā secībā

B kolonna: kompetentās iestādes 
nosaukums
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C kolonna: kompetentās iestādes adrese

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas numerācijā atspoguļo iepriekš iekļauto papildu pielikumu.


