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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas visapusiškai remia pagrindinį pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto tikslą – nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają. 
Šią sąsają būtina nutraukti todėl, kad vadinamosios konfliktinių zonų naudingosios iškasenos 
daro neigiamą poveikį vyriausybių siekiui užtikrinti įtraukų socialinį ir ekonominį vystymąsi, 
gerą valdymą ir žmogaus teisių apsaugą. 

2011 m. gegužės 25 d. EBPO ministrų taryba patvirtino EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų grandinių. Šių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir savo 
naudingųjų iškasenų pirkimo praktika neprisidėti prie konflikto. EBPO rekomendacijos 
pripažįstamos kaip savanoriška tarptautinė sistema, pagal kurią išsamaus patikrinimo 
priemonių turi imtis įmonės, kurios privalo parengti konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų 
ataskaitą pagal Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį. Be to, šioms 
rekomendacijoms pritarė Jungtinės Tautos, taip pat Lusakos deklaracijoje, kurią pasirašė 
Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos 11 valstybių vadovų, nurodoma, kad 
EBPO rekomendacijų procesai ir standartai bus integruoti į šešias regioninės iniciatyvos 
kovojant su neteisėtu gamtos išteklių naudojimu priemones. Nepaisant šios plataus masto 
paramos, įmonių naudojimosi išsamaus patikrinimo sistema lygis yra žemas (tik 12 proc.).

Dabartinis Komisijos pasiūlymas, grindžiamas nekenkimo principu, taip pat gali neturėti 
teigiamo poveikio. Nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad Europos Sąjunga turėtų imtis 
vadovaujančio vaidmens šiuo klausimu ir nustatyti privalomą pasitvirtinimo mechanizmą, 
taikomą alavo, tantalo ir volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
rafinavimo įmonėms ir importuotojams. Šis požiūris būtų suderinamas su IV galimybe, 
apsvarstyta Komisijos poveikio vertinime. 

Šis pasiūlymas dėl reglamento negali būti vertinamas vien tik kaip atskira prekybos politikos 
priemonė ir turėtų būti traktuojamas atsižvelgiant į platesnį tarptautinį aspektą, įskaitant 
vystomąjį bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti įgyvendinimo veiksmingumą, labai svarbu, 
kad papildomos priemonės, apibrėžtos bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų 
iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ 
(JOIN(2014) 8), būtų įgyvendinamos lygiagrečiai su šiuo reglamentu. 

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) gamtos naudingosios iškasenos 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
suteikia didelių vystymosi galimybių, 
tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų
priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų 
prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai 
ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero 
valdymo ir teisės viršenybės. Siekiant 
užtikrinti taiką ir stabilumą šiose zonose 
itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto 
naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

(1) gamtos naudingosios iškasenos 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, 
jeigu valdomos tvariai, suteikia didelių 
vystymosi galimybių, tačiau jos taip pat
yra nesutarimų priežastis ir dėl iš jų 
gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi 
smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims 
siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės 
viršenybės. Siekiant užtikrinti taiką ir 
stabilumą šiose zonose itin svarbu 
nutraukti konfliktų ir neteisėto naudingųjų 
iškasenų naudojimo sąsają;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) gavybos pramonėje žmogaus teisių 
pažeidimai yra dažni ir gali apimti vaikų 
darbą, seksualinį smurtą, žmonių 
dingimą, priverstinį persikėlimą ir 
ritualiniu ar kultūros požiūriu svarbių 
vietovių sunaikinimą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. spalio 7 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria 
Sąjunga raginama nustatyti teisės aktus, 
kurie atitiktų JAV konfliktinių zonų 
naudingųjų iškasenų srities teisės aktus, 
alias Volstryto reformų ir vartotojų 
apsaugos akto 1502 skirsnį, be to, Komisija 
savo 20119 ir 2012 m.10 komunikatuose 
paskelbė apie savo ketinimus nagrinėti 

(7) savo 2010 m. spalio 7 d.8a, 2011 m. 
kovo 8 d.8b, 2011 m. liepos 5 d.8c ir 
2014 m. vasario 26 d.8d rezoliucijose
Europos Parlamentas ragino Sąjungą
nustatyti teisės aktus, kurie atitiktų JAV 
konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų 
srities teisės aktus, alias Volstryto reformų 
ir vartotojų apsaugos akto 1502 skirsnį; be 
to, Komisija savo 20119 ir 2012 m.10
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būdus, kaip pagerinti tiekimo grandinės 
skaidrumą, įskaitant išsamaus patikrinimo 
aspektus. Atsižvelgdama į savo 
įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. EBPO 
ministrų taryboje, Komisija pastarajame 
komunikate taip pat ragino plačiau remti ir 
taikyti EBPO rekomendacijas 
daugiašalėms įmonėms ir EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, netgi EBPO 
nepriklausančiose šalyse;

komunikatuose paskelbė apie savo 
ketinimus nagrinėti būdus, kaip pagerinti 
tiekimo grandinės skaidrumą, įskaitant 
išsamaus patikrinimo aspektus.
Atsižvelgdama į savo įsipareigojimus, 
prisiimtus 2011 m. EBPO ministrų 
taryboje, Komisija pastarajame komunikate 
taip pat ragino plačiau remti ir taikyti 
EBPO rekomendacijas daugiašalėms 
įmonėms ir EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas, netgi EBPO 
nepriklausančiose šalyse;

__________________ __________________
8a 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl nesėkmių ginant žmogaus 
teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje 
Respublikoje.
8b 2011 m. kovo 8 d. Europos Parlamento 
rezoliucija „Mokesčiai ir vystymasis. 
Bendradarbiavimas su besivystančiomis 
šalimis skatinant gerą mokesčių srities 
valdymą“.
8c 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl ES vystymosi politikos 
poveikio didinimo.
8d 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl vystymosi 
skatinimo vykdant atsakingą verslo veiklą 
gavybos pramonės vaidmens 
besivystančiose šalyse atžvilgiu.

9 Komunikatas dėl biržos prekių rinkų ir 
žaliavų, COM(2011) 25 galutinis.

9 Komunikatas dėl biržos prekių rinkų ir 
žaliavų, COM(2011) 25 galutinis.

10 Komunikatas dėl prekybos, augimo ir 
vystymosi, COM(2012) 22 galutinis.

10 Komunikatas dėl prekybos, augimo ir 
vystymosi, COM(2012) 22 galutinis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 

(9) pagal šį reglamentą, taip pat 
atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
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aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

patikrinimo rekomendacijas, išsamus 
tiekimo grandinės patikrinimas yra 
nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, 
kurį taikydami verslo subjektai stebi ir 
valdo savo pirkimą ir pardavimą tiekimo 
grandinės gamintojų ir vartotojų 
grandyse, siekdami užtikrinti, kad –
tiesiogiai kasybos sektoriuje ir netiesiogiai 
bendruomenėse platesniu mastu – būtų 
gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos 
bendrovės pareiškė susidomėjimą 
atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir 
pranešė apie dabartines pramonės sistemas, 
skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams 
siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų 
atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau 
Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie 
daugybę sunkumų, kurie kyla atliekant 
išsamų tiekimo grandinės patikrinimą, 
nes pasaulinė tiekimo grandinė yra labai 
ilga ir sudėtinga, ją sudaro daug veiklos 
vykdytojų, kurie dažnai turi 
nepakankamai žinių arba nepaiso etikos 
normų. Komisija turėtų stebėti atsakingo 
pirkimo sąnaudas ir galimą jų poveikį 
konkurencingumui, ypač MVĮ;

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos 
bendrovės pareiškė susidomėjimą 
atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir 
pranešė apie dabartines pramonės sistemas, 
skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams 
siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų 
atsargų saugumui užtikrinti. Atsižvelgiant į 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas, pripažįstama, kad 
išsamus patikrinimas konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose kelia praktinių
sunkumų, todėl taikant šią procedūrą 
būtinas lankstumas. Išsamaus 
patikrinimo pobūdis ir mastas, 
atsižvelgiant į bendrovių individualias 
aplinkybes, priklauso nuo keleto veiksnių, 
įskaitant bendrovės dydį ir padėtį tiekimo
grandinėje, visapusiškai įvertinant 
sunkumus, su kuriais susiduria MVĮ;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų 
tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai 
yra paskutinė grandis, kurioje galima 
veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, 
t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją 
apie naudingųjų iškasenų kilmę ir 
priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad 
po šio transformacijos etapo atsekti 
naudingųjų iškasenų kilmę tampa 
nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų
lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos 
sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų 
suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos;

(13) importuotojai yra svarbi pasaulinės 
naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo 
grandinės dalis, nes jų padėtis paprastai yra
geresnė siekiant rinkti, atskleisti ir tikrinti 
informaciją apie naudingųjų iškasenų ir 
metalų kilmę ir priežiūros grandinę. Todėl 
sudarius atsakingų importuotojų Sąjungos 
sąrašą būtų suteikta skaidrumo ir tikrumo
vartotojų grandies bendrovėms, kurios 
pačios, priklausomai nuo jų padėties 
tiekimo grandinėje, turi laikytis išsamaus 
patikrinimo praktikos, kaip apibrėžta 
šiame reglamente ir EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijose;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) valstybių narių kompetentingos
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų
pasitvirtinimo atitiktis – jos atlieka 
tinkamus ex post patikrinimus, ar
pasitvirtinę atsakingi naudingųjų iškasenų 
ir (arba) metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojai laikosi 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
prievolių. Tokių patikrinimų duomenys 
turėtų būti saugomi bent penkerius metus.
Valstybės narės yra atsakingos už 
taisyklių, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, nustatymą;

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų
patvirtinimo atitiktis – jos atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus, ar patvirtinti
atsakingi naudingųjų iškasenų ir (arba) 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių. Tokių 
patikrinimų duomenys turėtų būti saugomi 
bent penkerius metus. Komisija turėtų būti 
atsakinga už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus,
nustatymą ir pranešti apie šias taisykles 
valstybėms narėms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio 
reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai.
Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių
sąrašu ir valstybių narių kompetentingų 
institucijų sąrašu, turėtų būti naudojamasi 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201111;

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio 
reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai.
Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
atsakingų importuotojų sąrašu ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų sąrašu, 
turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą
(ES) Nr. 182/201111;

__________________ _______________
11 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

11 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant užtikrinti šio reglamento 
veiksmingumą nuolat nustatant 
naudingąsias iškasenas ir metalus, 
kuriuos perkant finansuojamos 
ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 
kuriais prireikus būtų galima iš dalies 
keisti I priede nustatytą naudingųjų 
iškasenų ir metalų sąrašą. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
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atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, 
o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų 
peržiūrėti šio reglamento veikimą ir 
veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, pirkimo iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų skatinimą. Prireikus, 
su ataskaitomis gali būti teikiami 
atitinkami teisėkūros pasiūlymai, kuriuose 
gali būti nustatytos privalomos priemonės,

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, 
o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų 
peržiūrėti šio reglamento veikimą ir 
veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems
taikomas šis reglamentas, pirkimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimą. Prireikus, su ataskaitomis gali 
būti teikiami atitinkami teisėkūros 
pasiūlymai,

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimu, siekiant
apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo
pajėgų12 galimybes prekiauti alavu, 
tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu.
Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir 
tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir 
rafinavimo įmonių, perkančių iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo 
praktikos.

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, susijusi su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, kuri taikoma 
privaloma tvarka siekiant panaikinti
ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų 
prekybą naudingosiomis iškasenomis ir 
metalais12. Šia sistema siekiama suteikti 
skaidrumo ir tikrumo atsižvelgiant į 
naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo 
grandinę ir ypač į lydyklas ir rafinavimo
įmones, perkančias iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų.

__________________
12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo 
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pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių II priede (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 
taikomos Sąjungos importuotojams, kurie
nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių 
sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir 
aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip 
išdėstyta I priede, importuotojai.

2. Šiame reglamente, laikantis EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų,
nustatomos išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolės, taikomos visiems
Sąjungos importuotojams, kurie perka 
naudingąsias iškasenas ir metalus, 
kuriems taikomas šis reglamentas. 
Reglamentu siekiama užtikrinti 
importuotojų pirkimo praktikos 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
skaidrumą ir atsekamumą, kad būtų kuo 
labiau sumažintos smurtinio konflikto ir 
žmogaus teisių pažeidimų galimybės arba
užkertamas jiems kelias apribojant 
ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų 
galimybes prekiauti šiomis 
naudingosiomis iškasenomis ir metalais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis reglamentas taikomas bendrovėms, 
kurios gali tiekti arba naudoti 
naudingąsias iškasenas arba metalus iš 
konfliktinių ar didelės rizikos zonų, visose 
naudingųjų iškasenų ir metalų tiekimo 
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grandyse.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Siekiant išvengti nenumatytų rinkos 
iškraipymų, šiame reglamente bus 
nustatytas bendrovių, sudarančių tiekimo 
grandinės gamintojų grandį, ir bendrovių, 
sudarančių tiekimo grandinės vartotojų 
grandį, vaidmens skirtumas. Išsamus 
patikrinimas turi būti pritaikytas prie 
atitinkamos bendrovės veiklos ir jos 
padėties tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Komisija, bendradarbiaudama su 
sertifikavimo įstaigomis ir laikydamasi 
EBPO rekomendacijų, gali pateikti 
tolesnes gaires dėl bendrovėms privalomų 
prievolių, priklausomai nuo jų padėties 
tiekimo grandinėje, ir užtikrinti, kad 
sistema apimtų lanksčią procedūrą, kurią 
taikant būtų atsižvelgiama į MVĮ padėtį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naudingosios iškasenos – rūdos ir 
koncentratai, kurių sudėtyje yra alavo, 
tantalo, volframo arba kurie iš jų 
sudaryti, ir auksas, kaip išdėstyta I priede;

a) naudingosios iškasenos ir metalai pagal 
šį reglamentą – visos I priede nurodytos 
naudingosios iškasenos ir metalai;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) metalai – metalai, kurių sudėtyje yra 
alavo, tantalo, volframo ir aukso arba 
kurie iš jų sudaryti, kaip išdėstyta I 
priede;

Išbraukta.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos – tai EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių, antrasis leidimas, EBPO 
leidykla (EBPO, 2013 m.), įskaitant visas 
Tarybos rekomendacijas, priedus ir 
priedėlius, kurios gali būti periodiškai 
keičiamos arba pakeičiamos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai 
arba po konfliktų susidarė nestabili 
padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas 
ir saugumas yra silpnas arba jo visai 
nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir 
kuriose plačiu mastu ir nuolat 

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, 
plačiai paplitęs smurtas arba kyla kitokio 
pobūdžio pavojus žmonėms ir dėl to 
pripažįstama, kad:
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pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant 
žmogaus teisių pažeidimus;

i) ginkluotas konfliktas gali būti įvairių 
formų, pvz., tai gali būti tarptautinio ar 
netarptautinio pobūdžio konfliktas, susijęs 
su dviem ar daugiau valstybių, arba 
apimti išsivadavimo karus ar sukilimus, 
pilietinius karus ir

ii) didelės rizikos zonos gali apimti 
politinio nestabilumo sritis arba 
represijas, institucinį silpnumą, 
nesaugumą, civilinės infrastruktūros 
žlugimą ir plataus masto smurtą, kuriems 
dažnai būdingi didelio masto žmogaus 
teisių pažeidimai ir nacionalinės arba 
tarptautinės teisės pažeidimai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) vartotojų grandies bendrovės –
prekiautojai metalu ir metalo biržos 
prekiautojai, sudedamųjų dalių 
gamintojai, produktų gamintojai, 
pirminės įrangos gamintojai ir 
mažmenininkai;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, deklaruojantis
naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems 
taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į 
laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, pirmą kartą rinkai 
teikiantis naudingąsias iškasenas ar 
metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, 
skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
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straipsnyje; Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

__________________ __________________
13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

13 1992 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, 
nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atsakingas importuotojas – bet koks 
importuotojas, kuris nusprendžia pats 
patvirtinti savo atitiktį pagal šiame
reglamente išdėstytas taisykles;

h) atsakingas importuotojas – bet koks
naudingųjų iškasenų ir metalų
importuotojas, kuris laikosi šiame 
reglamente išdėstytų taisyklių;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) atsakinga bendrovė – kiekviena 
bendrovė, kuri laikosi išsamaus 
patikrinimo reikalavimų, kaip apibrėžta 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose; 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, 
kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų
su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, 
trečiosios šalies atliekamu auditu ir 
informacijos atskleidimu susijusių 

i) Europos atsakingo importuotojo 
patvirtinimas – bet kuriam importuotojui, 
kuris laikosi šiame reglamente nustatytų
taisyklių, kompetentingų institucijų 
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prievolių; išduotas dokumentas;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) gamintojų grandies bendrovės –
kalnakasybos bendrovės (tradiciniai ir 
smulkieji arba stambieji gamintojai), 
naudingųjų iškasenų ir metalų kilmės 
šalies vietos prekiautojai arba 
eksportuotojai, tarptautiniai prekiautojai 
koncentratais, naudingųjų iškasenų ir 
metalų perdirbėjai, lydyklos ir rafinavimo 
įmonės;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) išsamus tiekimo grandinės patikrinimas 
– atsakingų alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso importuotojų prievolės, 
susijusios su jų valdymo sistema, rizikos 
valdymu, trečiųjų šalių auditu ir 
informacijos atskleidimu, kuriomis 
siekiama nustatyti ir pašalinti esamus ir 
galimus pavojus, susijusius su 
konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, 
kad būtų galima išvengti perkant šias 
naudingąsias iškasenas atsirandančio 
neigiamo poveikio ar jį sušvelninti;

o) išsamus tiekimo grandinės patikrinimas 
– atsakingų bendrovių prievolės, susijusios 
su jų valdymo sistema, rizikos valdymu, 
trečiųjų šalių auditu ir informacijos 
atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti 
esamus ir galimus pavojus, susijusius su 
konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, 
kad būtų galima išvengti perkant šias 
naudingąsias iškasenas atsirandančio 
neigiamo poveikio ar jį sušvelninti, ir 
užtikrinti, kad pirkimo veikla nebūtų 
prisidedama prie neteisėtos prekybos 
naudingosiomis iškasenomis ir metalais, 
nebūtų finansuojami konfliktai ir 
sudaromos sąlygos žmogaus teisių 
pažeidimams;
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qa) ginkluotos grupuotės ir saugumo 
pajėgos – EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priede nurodytos 
grupuotės;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Atsakingo importuotojo patvirtinimas

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas,
importuotojas gali pasitvirtinti kaip
atsakingas importuotojas, pateikdamas 
valstybės narės kompetentingai institucijai
deklaraciją, kad jis laikosi šiame 
reglamente nustatytų išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių. Kartu su 
deklaracija pateikiami dokumentai, 
įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies 
atlikto audito rezultatus, kuriais 
importuotojas patvirtina, kad laikosi 
prievolių.

1. Valstybės narės kompetentinga 
institucija patvirtina bet kokį naudingųjų 
iškasenų arba metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotoją kaip atsakingą 
importuotoją po to, kai gauna jo
deklaraciją, kad jis laikosi šiame 
reglamente nustatytų išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių. Kartu su 
deklaracija pateikiami dokumentai, 
įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies 
atlikto audito rezultatus, kuriais 
importuotojas patvirtina, kad laikosi 
prievolių.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę
atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi jiems taikomų 
prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius, valstybės narės 
kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

2. Siekdamos užtikrinti, kad patvirtinti
atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi jiems taikomų 
prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius, valstybės narės 
kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su valdymo sistema susijusios prievolės Su valdymo sistema susijusios
importuotojų prievolės

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas:

Kiekvienas naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas, laikydamasis EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų:

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su naudingosiomis 
iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę 

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su naudingosiomis 
iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę 
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iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir 
apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir 
visuomenei;

iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir 
apie ją aiškiai ir sistemingai praneša 
tiekėjams ir visuomenei;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su rizikos valdymu susijusios prievolės Su rizikos valdymu susijusios
importuotojų prievolės

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

Su valdymo sistema ir su rizikos valdymu 
susijusios bendrovių prievolės 

Vartotojų grandies bendrovės, be kita ko, 
dėdamos visas įmanomas pastangas 
nustato ir persvarsto jų tiekimo grandinės 
lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių 
išsamaus patikrinimo procesą ir įvertina, 
ar jos taiko EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose numatytas išsamaus 
patikrinimo priemones. Vartotojų 
grandies bendrovės gali dalyvauti taikant 
visam pramonės sektoriui skirtas 
schemas, pagal kurias vertinama lydyklų 
ir (arba) rafinavimo įmonių atitiktis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijoms, ir gali remtis taikant 
šias schemas gauta informacija 
siekdamos vykdyti EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas ir paskelbti 
šią informaciją visuomenei.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsižvelgiama į audito principus –
nepriklausomumą, kompetenciją ir 
atskaitomybę, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

c) atsižvelgiama į audito principus –
nepriklausomumą, kompetenciją ir 
atskaitomybę, taip pat taikytiną audito 
apimtį, kriterijus ir veiklą, kaip nustatyta 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiekvienos atsakingos lydyklos arba 
rafinavimo įmonės, esančios jo tiekimo 
grandinėje, pavadinimą ir adresą;

a) kiekvienos lydyklos arba rafinavimo 
įmonės ir (arba) kiekvienos bendrovės, 
esančios jo tiekimo grandinėje, pavadinimą 
ir adresą;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito, per kurį tikrinta kiekviena jo 
tiekimo grandinėje esanti lydykla arba 
rafinavimo įmonė, rezultatus;

b) pagal šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito, per kurį tikrinta kiekviena jo 
tiekimo grandinėje esanti lydykla arba 
rafinavimo įmonė ir (arba) kiekviena 
bendrovė, rezultatus;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas betarpiškai su
juo susijusiems vartotojų grandies 
pirkėjams pateikia visą informaciją, kurią
jis gavo atlikęs išsamų savo tiekimo 
grandinės patikrinimą, tinkamai
atsižvelgdamas į verslo konfidencialumą ir 
kitus su konkurencija susijusius klausimus.

4. Kiekviena bendrovė betarpiškai su ja
susijusiems vartotojų grandies pirkėjams 
pateikia visą informaciją, kurią ji gavo
atlikusi išsamų savo tiekimo grandinės 
patikrinimą, tinkamai atsižvelgdama į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių
sąrašas

Atsakingų naudingųjų iškasenų ir metalų 
importuotojų sąrašas

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame
išvardyti atsakingų naudingųjų iškasenų,
kurioms taikomas šis reglamentas, lydyklų 
ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir 
adresai.

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame
pateikia naudingųjų iškasenų ir metalų,
kuriems taikomas šis reglamentas,
atsakingų importuotojų pavadinimų ir 
adresų sąrašą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo
lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios
valstybių narių nebepripažįstamos
atsakingais importuotojais pagal 14 
straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie 
nebepripažįstami atsakingais, tiekimo 
grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo 
įmonių pavadinimus.

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija kas šešis mėnesius
išbraukia iš sąrašo importuotojų, kurie
valstybių narių nebepripažįstami
atsakingais importuotojais pagal 14 
straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie 
nebepripažįstami atsakingais, tiekimo 
grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo 
įmonių pavadinimus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kompetentingos valstybių narių 
institucijos paskelbia ataskaitą, kurioje 
nurodo išsamias ex post patikrinimų 
išvadas, kartu pridėdamos pagrįstą šių 
išvadų sudarymo paaiškinimą ir visus 
dokumentus, kuriais kompetentinga 
institucija grindė savo išvadas.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Informacija apie konfliktinę arba didelės 
rizikos zoną

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su Europos išorės veiksmų tarnyba, 
pateikia visuomenei ir bendrovėms 
tinkamą informaciją apie tai, ką reiškia 
sąvokos „konfliktinė zona“ ir „didelės 
rizikos zona“ ir kaip jos nustatomos.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pažeidžiamos šio reglamento 
nuostatos, valstybių narių kompetentingos 
institucijos pateikia pranešimą dėl 
taisomųjų veiksmų, kurių turi imtis
atsakingas importuotojas.

2. Jei pažeidžiamos šio reglamento 
nuostatos, valstybių narių kompetentingos 
institucijos praneša atsakingai bendrovei 
apie taisomuosius veiksmus, kurių ji turi 
imtis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šį reglamentą numatomas 
pereinamasis dvejų metų laikotarpis, kad 
naudingųjų iškasenų ir metalų 
importuotojai galėtų pradėti vykdyti viešos 
atskaitomybės prievoles.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Visi EBPO rekomendacijų pakeitimai 
mutatis mutandis taikomi šiam 
reglamentui.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis



AD\1055119LT.doc 23/26 PE539.796v05-00

LT

Papildomos priemonės

1. Komisija pereinamuoju laikotarpiu 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriame 
nustatomos papildomos priemonės 
siekiant padidinti šio reglamento 
veiksmingumą laikantis bendro 
komunikato Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų 
pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“ (JOIN(2014) 8) nuostatų.

– Papildomos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas integruotas ES požiūris į 
atsakingo pirkimo prievolę:

a) parama atsakingai perkančioms 
įmonėms, teikiama iniciatyvų, techninės 
pagalbos ir rekomendacijų įmonėms 
forma, atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių 
įmonių padėtį bei jų poziciją tiekimo 
grandinėje, siekiant palengvinti šio 
reglamento reikalavimų laikymąsi;

b) nuolat vykstantys dialogai politikos 
klausimais su trečiosiomis šalimis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
suderinimo su nacionalinėmis ir 
regioninėmis sertifikavimo sistemomis 
galimybę ir bendradarbiavimą su viešojo 
ir privačiojo sektorių iniciatyvoms;

c) nuolatinis ir tikslinis vystomasis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis, ypač pagalba prekiaujant iš 
nekonfliktinių zonų kilusiomis 
naudingosiomis iškasenomis ir vietos 
įmonių padėties gerinimas, kad jos 
atitiktų šio reglamento nuostatas; 

d) glaudus bendradarbiavimas su 
valstybėmis narėmis siekiant imtis 
papildomų iniciatyvų vartotojų, 
investuotojų ir klientų informavimo srityje 
ir tolesnių atsakingo įmonių elgesio 
paskatų, taip pat į nacionalinių valdžios 
institucijų pasirašytas viešųjų pirkimų 
sutartis įtraukti vykdymo sąlygas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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Direktyvos 2014/24/ES nuostatas.

2. Komisija pateikia metinę veiksmingumo 
ataskaitą dėl papildomų priemonių, 
įgyvendintų pagal 1 dalį, ir jų poveikio bei 
veiksmingumo.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
15c straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl I priede pateikto naudingųjų iškasenų 
ir metalų sąrašo keitimo.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
15 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15c straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimai priimti 15a straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami [...] metų laikotarpiui nuo*. 
Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki [...] metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
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pabaigos.

_________________
*OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 
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