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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta tiesību akta priekšlikuma galveno mērķi — saraut 
saikni starp konfliktiem un izrakteņu nelikumīgu izmantošanu. Minētās saiknes saraušana ir 
būtiska, jo tā dēvētie konfliktu izrakteņi apdraud valdību centienus nodrošināt iekļaujošu 
sociālekonomisko attīstību, labu pārvaldību, tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību. 

ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no 
konfliktu skartām un augsta riska teritorijām tika pieņemtas ESAO Ministru padomes 
2011. gada 25. maija sanāksmē. To mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem ievērot cilvēktiesības un 
ar to īstenoto izrakteņu sagādes praksi nesaasināt konfliktu. ESAO vadlīnijas ir atzītas par 
starptautisku satvaru, kas brīvprātīgi piemērojams pienācīgas pārbaudes pasākumiem, kuri 
jāveic uzņēmumiem, kam ir pienākums iesniegt ziņojumu par konfliktu izrakteņiem saskaņā 
ar Doda-Franka akta 1502. sadaļu. Turklāt atbalstu tām paudusi Apvienoto Nāciju 
Organizācija, un arī Lusakas deklarācijā, ko parakstīja 11 valstu vadītāji Starptautiskajā 
konferencē par Lielo ezeru reģionu (ICGLR), ir norādīts, ka ESAO vadlīniju procedūras un 
standarti tiks integrēti sešos instrumentos saistībā ar reģionālo iniciatīvu pret dabas resursu 
nelegālu izmantošanu. Neraugoties uz plašo atbalstu, minētā brīvprātīgā pienācīgas pārbaudes 
satvara piemērošanas līmenis uzņēmumos ir bijis zems (to piemērojuši tikai 12 % 
uzņēmumu).

Arī Komisijas priekšlikums, kura pašreizējā redakcija ir balstīta uz principu „nekaitēt”, 
iespējams, nesniegs pozitīvus rezultātus. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Eiropas 
Savienībai būtu jāuzņemas vadošā loma šajā jautājumā un jānosaka obligāts mehānisms 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
attīrīšanas uzņēmumu un importētāju pašsertifikācijai. Šāda pieeja atbilstu IV pieejai, kas 
iztirzāta Komisijas ietekmes novērtējumā. 

Šo regulas priekšlikumu nevar uzskatīt tikai par izolētu tirdzniecības politikas instrumentu, 
bet tas būtu jāskata plašākā — starptautiskā — kontekstā, arī saistībā ar sadarbību attīstības 
jomā. Lai nodrošinātu īstenošanas efektivitāti, ir būtiski, lai vienlaicīgi ar šo regulu tiktu 
īstenoti papildu pasākumi, kas izklāstīti kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu un augsta 
riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas izstrāde” (JOIN 
(2014)8). 

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 — lai gan ietver 
lielu izaugsmes potenciālu, ja tos pārvalda 
ilgtspējīgi, — 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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1 a) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas var ietvert 
bērnu darbu, seksuālo vardarbību, cilvēku 
pazušanu, piespiedu pārcelšanos un 
rituālu vai kultūras ziņā nozīmīgu vietu 
iznīcināšanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 7.
oktobrī pieņēma rezolūciju, aicinot 
Savienību pieņemt tiesību aktus saskaņoti 
ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, 
Doda-Franka Volstrītas reformas un 
patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu,

(7) Eiropas Parlaments 2010. gada 
7. oktobra8a, 2011. gada 8. marta8b, 
2011. gada 5. jūlija8c un 2014. gada 
26. februāra8d rezolūcijā prasīja 
Savienībai pieņemt tiesību aktus saskaņoti 
ar ASV “konfliktu izrakteņu” akta, proti, 
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un Komisija 2011. gada9 un 2012. gada10

paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt 
pārredzamības uzlabošanas iespējas, 
ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā 
piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un 
saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija 
paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru 
padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, 
ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas 
ESAO Vadlīnijas multinacionāliem 
uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas.

Doda-Franka Volstrītas reformas un 
patērētāju aizsardzības akta 1502. sadaļu,
un Komisija 2011. gada9 un 2012. gada10

paziņojumos iezīmēja nodomu izpētīt 
pārredzamības uzlabošanas iespējas, 
ieskaitot pienācīgās pārbaudes visā 
piegādes ķēdē. Pēdējā paziņojumā un 
saskaņā ar apņemšanos, ko Komisija 
paudusi 2011. gada maija ESAO Ministru 
padomes sanāksmē, Komisija atbalstīja to, 
ka arī ārpus ESAO tiek plašāk izmantotas 
ESAO Vadlīnijas multinacionāliem 
uzņēmumiem un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijas.

__________________ __________________
8a Eiropas Parlamenta 2010. gada 
7. oktobra rezolūcija par nespēju 
aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu 
Kongo Demokrātiskajā Republikā.
8b Eiropas Parlamenta 2011. gada 
8. marta rezolūcija par nodokļiem un 
attīstību — sadarbība ar jaunattīstības 
valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību 
nodokļu lietās.
8c Eiropas Parlamenta 2011. gada 5. jūlija 
rezolūcija par ES attīstības politikas 
ietekmes palielināšanu.
8d Eiropas Parlamenta 2014. gada 
26. februāra rezolūcija par attīstības 
veicināšanu ar atbildīgu uzņēmējdarbības 
praksi, tostarp — ieguves rūpniecības 
lomu jaunattīstības valstīs.

9 Preču tirgi un izejvielas, COM(2011) 25 
galīgā redakcija.

9 Preču tirgi un izejvielas, COM(2011) 25 
galīgā redakcija.

10 Tirdzniecība, izaugsme un attīstība, 
COM(2012) 22 galīgā redakcija.

10 Tirdzniecība, izaugsme un attīstība, 
COM(2012) 22 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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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 reaģējošs
process, kurā uzņēmumi uzrauga un 
pārvalda pirkumus un pārdevumus
piegādes augšupējā un lejupējā ķēdē, lai 
nodrošinātu, ka tie ir saskaņā ar 
cilvēktiesībām un neveicina konfliktus un 
to negatīvo ietekmi gan tieši — derīgo 
izrakteņu ieguves nozarē, gan netieši —
plašākā sabiedrībā.

Grozījums Nr. 5

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
Pienācīgas pārbaudes 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 lieluma un pozīcijas piegādes 
ķēdē, pilnībā ņemot vērā grūtības, ar ko 
saskaras MVU.
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Grozījums Nr. 6

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) Importētāji ir būtisks elements 
globālajā izrakteņu un metālu piegādes 
ķēdē, jo tiem parasti ir labākas iespējas 
vākt, sniegt un pārbaudīt informāciju par 
izrakteņu un metālu izcelsmi un 
pārraudzības ķēdi. Tādējādi Savienības
atbildīgo importētāju saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību
lejupējiem uzņēmumiem, kuriem arī 
jāievēro pienācīgas pārbaudes prakse 
atkarībā no to pozīcijas piegādes ķēdē, kā 
noteikts šajā regulā un ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās.

Grozījums Nr. 7

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 

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

Grozījums Nr. 8

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 nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/201111 būtu jāizmanto īstenošanas 
pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgo 
importētāju sarakstu un dalībvalstu 
kompetento iestāžu sarakstu.

__________________ _______________
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.).

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.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai nodrošinātu šīs regulas 
efektīvitāti, regulāri nosakot izrakteņus 
un metālus, kuru sagāde tiek izmantota, 
lai finansētu bruņotus grupējumus un 
drošības spēkus konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās, Komisijai būtu 



AD\1055119LV.doc 9/27 PE539.796v05-00

LV

jādeliģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz to, lai 
attiecīgi un nepieciešamības gadījumā 
grozītu I pielikumā norādīto izrakteņu un 
metālu sarakstu. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 10

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 un metālu
atbildīgu sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām. Vajadzības 
gadījumā ziņojumiem var pievienot 
attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus,

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 1. Ar šo regulu izveido Savienības 
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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.

piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
sistēmu, kura ir obligāta, lai izskaustu 
bruņotu grupējumu un drošības spēku 
tirgošanos ar izrakteņiem un metāliem. Ar 
šo regulu tiecas nodrošināt pārredzamību 
un noteiktību attiecībā uz izrakteņu un 
metālu piegādes ķēdi, jo īpaši attiecībā uz 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu veikto 
sagādi 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.

Grozījums Nr. 12

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 visiem
Savienības importētājiem, kuri veic šīs 
regulas darbības jomas izrakteņu un
metālu sagādi saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijām. Tā ir 
izstrādāta, lai nodrošinātu pārredzamību 
un izsekojamību attiecībā uz to īstenoto 
sagādes praksi konfliktu skartās vai 
augsta riska teritorijās un lai maksimāli 
samazinātu vai novērstu vardarbīgus 
konfliktus un cilvēktiesību pārkāpumus, 
mazinot bruņoto grupējumu un drošības 
spēku iespējas tirgoties ar minētajiem 



AD\1055119LV.doc 11/27 PE539.796v05-00

LV

izrakteņiem un metāliem.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu piemēro tiem uzņēmumiem 
visos izrakteņu un metālu piegādes ķēdes 
posmos, kuri var piegādāt vai izmantot 
izrakteņus vai metālus no konfliktu 
skartām vai augsta riska teritorijām.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Lai novērstu netīšus tirgus 
traucējumus, šajā regulā uzdevumi, kas 
jāveic piegādes ķēdes augšupējiem 
uzņēmumiem, tiek nošķirti no 
uzdevumiem, kas jāveic piegādes ķēdes 
lejupējiem uzņēmumiem. Pienācīgā 
pārbaude ir jāpielāgo attiecīgā uzņēmuma 
īstenotajām darbībām un tā pozīcijai 
piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Komisija sadarbībā ar sertifikācijas 
struktūrām un saskaņā ar ESAO 
vadlīnijām var sniegt papildu norādes par 
pienākumiem, kas uzņēmumiem ir jāpilda 
atkarībā no to pozīcijas piegādes ķēdē, un 
nodrošina, ka sistēma ietver elastīgu 
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procedūru, kurā tiek ņemts vērā MVU 
stāvoklis.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) “šīs regulas darbības jomas izrakteņi un 
metāli” ir visi izrakteņi un metāli, kas 
izklāstīti I pielikumā;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots 

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) „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 
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grozīti vai aizstāti.

Grozījums Nr. 19

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

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 notiek 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 
divas vai vairākas valstis vai kurš var 
ietvert brīvības cīņas vai nemierus, 
pilsoņu karu, 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 šos teritoriju veidus 
nereti raksturo plaši cilvēktiesību 
pārkāpumi, kā arī valsts vai starptautisko 
tiesību pārkāpumi;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) „lejupējie uzņēmumi” ir metāla 
tirgotāji un maiņas darījumu veicēji, 
komponentu ražotāji, preču ražotāji, 
oriģinālo iekārtu ražotāji un 
mazumtirgotāji;

Grozījums Nr. 21

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

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;

g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas pirmo reizi laiž tirgū
šīs regulas darbības jomas izrakteņus vai 
metālus, lai laistu tos brīvā apgrozībā 
Padomes 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.).

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

Grozījums Nr. 22

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) “atbildīgs importētājs” ir jebkurš 
izrakteņu un metālu importētājs, kurš 
atbilst šajā regulā izklāstītajiem
noteikumiem;
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) „atbildīgs uzņēmums” ir jebkurš 
uzņēmums, kas ievēro pienācīgas 
pārbaudes pienākumus, kā noteikts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās; 

Grozījums Nr. 24

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

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;

i) „Eiropas atbildīgā importētāja 
sertifikāts” ir dokuments, ko kompetentās 
iestādes izdod jebkuram importētājam,
kurš atbilst šajā regulā izklāstītajiem 
noteikumiem;

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) „augšupēji uzņēmumi” ir izrakteņu 
ieguvēji (nerūpnieciskie un mazie vai 
lielie ražotāji), vietējie tirdzniecības 
uzņēmumi vai eksportētāji, kas veic 
eksportu no izrakteņu un metālu 
izcelsmes valsts, starptautiskie 
koncentrātu tirgotāji, izrakteņu un metālu 
pārstrādātāji un kausēšanas/attīrīšanas 
uzņēmumi;
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” ir 
atbildīgu alvas, volframa un tantala, to 
rūdu un zelta importētāju pienākumi, kas 
saistīti ar to vadības sistēmām, riska 
pārvaldību, trešo personu veiktām 
revīzijām un informācijas izpaušanu ar 
mērķi identificēt un novērst faktiskos un 
iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām, lai 
novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi, 
kas saistīta ar to sagādes darbībām;

o) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” ir 
atbildīgu uzņēmumu pienākumi, kas 
saistīti ar to vadības sistēmām, riska 
pārvaldību, trešo personu veiktām 
revīzijām un informācijas izpaušanu ar 
mērķi identificēt un novērst faktiskos un 
iespējamos riskus, kas saistīti ar konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām, lai 
novērstu vai mazinātu negatīvu ietekmi, 
kas saistīta ar to sagādes darbībām, un
nodrošinātu, ka šīs darbības neveicina 
izrakteņu un metālu nelegālu tirdzniecību 
un konfliktu finansēšanu un nerada 
cilvēktiesību pārkāpumus;

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qa) „bruņoti grupējumi un drošības 
spēki” ir ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīniju II pielikumā minētie grupējumi;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Atbildīga importētāja sertifikācija

Grozījums Nr. 29

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. Dalībvalsts kompetentā iestāde visus
regulas darbības jomā ietverto izrakteņu 
vai metālu importētājus sertificē par 
atbildīgiem importētājiem pēc tam, kad tie 
ir deklarējuši, 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.

Grozījums Nr. 30

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 veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka sertificēti atbildīgi 
importētāji, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 
5., 6. un 7. pantu.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar vadības sistēmu saistītie pienākumi Ar vadības sistēmu saistītie importētāju
pienākumi

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Katrs importētājs, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijām:

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 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 un sistemātiski
paziņo piegādātājiem un sabiedrībai 
piegādes ķēdes politiku, kas saistīta ar, 
iespējams, konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes izrakteņiem un 
metāliem,

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska pārvaldības pienākumi Riska pārvaldības pienākumi 
importētājiem

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants 

Ar vadības sistēmu un riska pārvaldību 
saistītie pienākumi uzņēmumiem 

Lejupēji uzņēmumi pēc iespējas labāk 
cenšas noteikt un pārskatīt 
kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumu 
pienācīgas pārbaudes procesu to piegādes 
ķēdē un novērtē, vai tie ievēro pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, kas ierosināti 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās. 
Lejupēji uzņēmumi var piedalīties nozares 
mēroga mehānismos, kas paredzēti, lai 
izvērtētu kausēšanas/attīrīšanas 
uzņēmumu atbilstību ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijām, un tie var izmantot 
šo mehānismu sniegto informāciju, lai 
palīdzētu tiem ievērot ESAO Pienācīgas 
pārbaudes vadlīnijās sniegtos ieteikumus, 
un nodrošināt šīs informācijas 
publiskošanu.

Grozījums Nr. 36

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

Grozījums Nr. 37

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,

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

Grozījums Nr. 38

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 attiecībā uz visiem 
atbildīgiem kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumiem un/vai jebkuru citu 
uzņēmumu importētāja piegādes ķēdē veic 
neatkarīgas trešās personas saskaņā ar šīs 
regulas 6. panta darbības jomu, mērķiem 
un principiem,

Grozījums Nr. 39

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. Visi uzņēmumi, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
pircējiem lejupējā piegādes ķēdē visu 
informāciju, kas iegūta un glabāta saskaņā 
ar uzņēmuma piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu izrakteņu un metālu importētāju
saraksts

Grozījums Nr. 41

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 uz informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta 15. pantā minētajā 
kārtībā, Komisija pieņem un dara publiski 
pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti šīs 
regulas darbības jomā ietilpstošo izrakteņu 
un metālu atbildīgu importētāju
nosaukumi un adreses.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
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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 atjaunina 
informāciju, kas iekļauta sarakstā. Ik pēc 
sešiem mēnešiem Komisija svītro no 
saraksta tādu importētāju nosaukumus, 
kurus dalībvalstis saskaņā ar 14. panta 
3. punktu vairs neatzīst par atbildīgiem 
importētājiem, vai kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu nosaukumus to 
importētāju piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem.

Grozījums Nr. 43

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.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Informācija par konflikta skartu teritoriju 
vai augsta riska teritoriju

Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu nodrošina 
sabiedrībai un uzņēmumiem piekļuvi 



AD\1055119LV.doc 23/27 PE539.796v05-00

LV

atbilstīgai informācijai par jēdzienu 
„konflikta skarta teritorija” vai „augsta 
riska teritorija” nozīmi un par šādu 
teritoriju noteikšanu.

Grozījums Nr. 45

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 atbildīgo uzņēmumu par 
korektīvu darbību, kas tam jāveic.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar šo regulu tiek noteikts divu gadu 
pārejas periods, lai izrakteņu un metālu 
importētāji varētu nodrošināt to prasību 
ievērošanu, kas attiecas uz publisko 
ziņojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Visas izmaiņas ESAO vadlīnijās 
mutatis mutandis attiecas uz šo regulu.
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Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Papildu pasākumi

1. 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).

– Papildu pasākumi, lai nodrošinātu 
integrētu ES pieeju pienākumam īstenot 
atbildīgu sagādi:

a) atbalsts atbildīgiem sagādes 
uzņēmumiem, nodrošinot stimulus, 
tehnisku palīdzību un norādes 
uzņēmumiem un ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu situāciju un to pozīciju 
piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas 
prasību ievērošanu;

b) pastāvīgs politiskais dialogs ar trešām 
valstīm un citām ieinteresētajām 
personām, tostarp par iespēju veikt 
saskaņošanu ar valstu un reģionālajām 
sertifikācijas sistēmām un sadarbību ar 
publiskā un privātā sektora iniciatīvu 
īstenotājiem;

c) pastāvīga, mērķtiecīga attīstības 
sadarbība ar trešām valstīm, jo īpaši 
palīdzība ar konfliktiem nesaistītu 
izrakteņu tirdzniecībā un labvēlīgāku 
apstākļu nodrošināšana vietējiem 
uzņēmumiem, lai ievērotu šīs regulas 
noteikumus; 

d) cieša sadarbība ar dalībvalstīm, lai 
uzsāktu īstenot papildu iniciatīvas 
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patērētāju, investoru un klientu 
informācijas jomā, turpmāki stimuli 
atbildīgai uzņēmēju rīcībai un izpildes 
klauzulas publiskā iepirkuma līgumos, ko 
valstu iestādes paraksta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/24/ES noteikumiem.

2. Komisija iesniedz ikgadēju izpildes 
ziņojumu par saskaņā ar šā panta 
1. punktu īstenotajiem papildu 
pasākumiem un par to ietekmi un 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.b pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15.c pantu attiecībā uz 
I pielikumā iekļautā izrakteņu un metālu 
saraksta grozīšanu.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
15.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.c pants

Deleģēšanas īstenošana

Pilnvaras pieņemt 15.a. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
... gadu laikposmu no*. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms ... gadu 
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laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

_________________
*OV: lūdzu, ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu. 
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PROCEDŪRA

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