
AM\1051627LV.doc PE546.838v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2014/0059(COD)

26.2.2015

GROZĪJUMI Nr.
24 - 576

Ziņojuma projekts
Iuliu Winkler
(PE546.838v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 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

Regulas priekšlikums
(COM(2014)0111 – C7 0092/2014 – 2014/0059(COD))



PE546.838v01-00 2/321 AM\1051627LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\1051627LV.doc 3/321 PE546.838v01-00

LV

Grozījums Nr. 24
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
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 konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
dabas resursu piegādes ķēdes pienācīgai 
pārbaudei

Or. en

Grozījums Nr. 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
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 konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
dabas resursu piegādes ķēdes pienācīgai 
pārbaudei

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULAI,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULAI,

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 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
importētāju, tālākās pārstrādes veicēju un 
gala patērētāju obligātā paziņošanas 
pienākuma īstenošanai attiecībā uz 
piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi

Or. de

Grozījums Nr. 27
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
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 konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
atbildīgu importētāju pašdeklarācijai 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi

Or. en
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Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
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 konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
dabas resursu piegādes ķēdes pienācīgai 
pārbaudei

Or. en

Grozījums Nr. 29
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
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 konfliktu 
skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
atbildīgu tirgus dalībnieku pašsertifikācijai 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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. Šie konflikti nesamērīgi skar 
sievietes un bērnus, kuri kļūst par 
upuriem sistemātiskai fiziskai un 
seksuālai vardarbībai, ko uzskata par 
starptautisku kara noziegumu, bet ko 
bruņoti grupējumi izmanto kā cīņas 
ieroci. Lai nodrošinātu mieru, stabilitāti un 
cilvēktiesību ievērošanu, šajās jomās ir 
būtiski saraut saikni starp konfliktu un 
izrakteņu nelikumīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

(1) Dabas resursi konfliktu skartās un 
augsta riska teritorijās var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
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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.

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. 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 33
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 

(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 centienus 
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attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un izrakteņu nelikumīgu 
izmantošanu.

attīstības, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā. Lai nodrošinātu mieru, attīstību un 
stabilitāti, šajās jomās ir būtiski saraut 
saikni starp konfliktu un izrakteņu 
nelikumīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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. Šie konflikti nesamērīgi skar 
sievietes un bērnus, kuri kļūst par 
upuriem sistemātiskai fiziskai un 
seksuālai vardarbībai, ko uzskata par 
starptautisku kara noziegumu, bet ko 
bruņoti grupējumi izmanto kā cīņas 
ieroci. Lai nodrošinātu mieru un stabilitāti, 
šajās jomās ir būtiski saraut saikni starp 
konfliktu un dabas resursu nelikumīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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 var izraisīt 
konfliktus, ja ieņēmumi no tiem veicina 
tādu vardarbīgu konfliktu izcelšanos vai 
turpināšanos, kas apdraud 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. fr

Pamatojums

Ir svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību centieniem attīstības, labas pārvaldības un 
tiesiskuma jomā, ko īsteno valstis, starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība — pirmā, 
kas atbalsta attīstību pasaulē.

Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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
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Grozījums Nr. 37
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietver bērnu 
darbu, seksuālu 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
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Grozījums Nr. 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietver bērnu 
darbu, seksuālu 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. 40
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ieguves rūpniecībā ir bieži sastopami 
cilvēktiesību pārkāpumi, kas ietver bērnu 
darbu, seksuālu 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. 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) 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. 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām cenšas īstenot 
uzdevumus, kas izriet no centieniem 
mazināt bruņoto grupējumu un drošības 
spēku finansējumu.

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros uzdevumus, kas 
izriet no centieniem mazināt bruņoto 
grupējumu un drošības spēku 
finansējumu, cenšas īstenot valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp sieviešu 
organizācijām, kas ir galvenās 
organizācijas, kuras piesaista uzmanību 
šādu grupējumu uzstādītajiem uz 
izmantošanu vērstajiem nosacījumiem, kā 
arī izvarošanām un vardarbībai, ko 
izmanto, lai kontrolētu vietējos 
iedzīvotājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām cenšas īstenot 
uzdevumus, kas izriet no centieniem 
mazināt bruņoto grupējumu un drošības 
spēku finansējumu.

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātās teritorijās, kurās valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām cenšas īstenot 
uzdevumus, kas izriet no centieniem 
mazināt bruņoto grupējumu un drošības 
spēku finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nolūkos visas atsauces uz „reģioniem” būtu jāaizstāj ar 
„teritorijām”, lai labāk atspoguļotu 2. pantā ietvertās definīcijas, kur tiek minētas tikai 
„teritorijas”, nevis „reģioni”.

Grozījums Nr. 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām cenšas īstenot 
uzdevumus, kas izriet no centieniem 
mazināt bruņoto grupējumu un drošības 
spēku finansējumu.

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros uzdevumus, kas 
izriet no centieniem mazināt bruņoto 
grupējumu un drošības spēku 
finansējumu, cenšas īstenot valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp sieviešu 
organizācijām, kas ir galvenās 
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organizācijas, kuras piesaista uzmanību 
šādu grupējumu uzstādītajiem uz 
izmantošanu vērstajiem nosacījumiem, kā 
arī izvarošanām un vardarbībai, ko
izmanto, lai kontrolētu vietējos 
iedzīvotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām cenšas īstenot 
uzdevumus, kas izriet no centieniem 
mazināt bruņoto grupējumu un drošības 
spēku finansējumu.

(2) Minētais jautājums ir aktuāls resursiem 
bagātos reģionos, kuros uzdevumus, kas 
izriet no centieniem nepieļaut bruņoto 
grupējumu un drošības spēku 
finansējumu, cenšas īstenot valdības un 
starptautiskās organizācijas kopā ar 
ekonomikas dalībniekiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp sieviešu 
organizācijām, kas ir galvenās 
organizācijas, kuras piesaista uzmanību 
šādu grupējumu uzstādītajiem uz 
izmantošanu vērstajiem nosacījumiem, kā 
arī izvarošanām un vardarbībai, ko 
izmanto, lai kontrolētu vietējos 
iedzīvotājus.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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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 
pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām 
izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes5). 
ESAO Ministru padome 2011. gada maijā 
ieteica aktīvi veicināt šo pamatnostādņu
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. 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(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 
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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.

daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes
pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām 
izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes5). 
ESAO Ministru padome 2011. gada maijā 
ieteica aktīvi veicināt šo pamatnostādņu
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. 48
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 

(3) Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) iniciatīvā, kuras 
mērķis ir sekmēt izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām teritorijām un kuras 
rezultātā aizsācies valdību atbalstīts 
daudzpusējs process, kur piedalās 
ieinteresētās personas un kā rezultātā ir 
pieņemtas ESAO Pienācīgas pārbaudes
pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām 
izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes5), 
ieskaitot tā papildinājumus par alvu, 
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un zeltu. ESAO Ministru padome 
2011. gada maijā ieteica aktīvi veicināt šo 
vadlīniju ievērošanu.

tantalu, volframu un zeltu. ESAO Ministru 
padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo pamatnostādņu 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

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nolūkos visas atsauces uz konfliktu skartiem „reģioniem” būtu 
jāaizstāj ar konfliktu skartām „teritorijām”, lai labāk atspoguļotu 2. pantā ietvertās 
definīcijas, kur tiek minētas tikai „teritorijas”, nevis „reģioni”.

Grozījums Nr. 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(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 
pamatnostādnes attiecībā uz atbildīgām 
izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām (ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes5). 
ESAO Ministru padome 2011. gada maijā 
ieteica aktīvi veicināt šo pamatnostādņu



PE546.838v01-00 18/321 AM\1051627LV.doc

LV

padome 2011. gada maijā ieteica aktīvi 
veicināt šo vadlīniju ievērošanu.

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. 50
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Termins “atbildīga izrakteņu sagāde” ir 
minēts jaunākajās ESAO Vadlīnijas
multinacionāliem uzņēmumiem6 un atbilst 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem7. Minēto dokumentu 
mērķis ir sekmēt piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi, ja uzņēmumi veic sagādi 
no reģioniem, kurus skāruši konflikti un 
nestabilitāte. Augstākajā starptautiskajā 
līmenī ANO Drošības padomes Rezolūcijā 
Nr. 1952 (2010), kas konkrēti attiecas uz 
Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un
tās Centrālāfrikas kaimiņvalstīm, tika 
izteikts aicinājums ievērot piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi; ANO KDR ekspertu 
grupa, ievērojot Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 1952 (2010), arī atbalsta 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju
ievērošanu.

(4) Termins “atbildīga izrakteņu sagāde” ir 
minēts jaunākajās ESAO Pamatnostādnēs
multinacionāliem uzņēmumiem6 un atbilst 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem7. Minēto dokumentu 
mērķis ir sekmēt piegādes ķēdes pienācīgas
pārbaudes praksi, ja uzņēmumi veic sagādi 
no teritorijām, kuras skāruši konflikti un 
nestabilitāte. Augstākajā starptautiskajā 
līmenī ANO Drošības padomes Rezolūcijā 
Nr. 1952 (2010), kas konkrēti attiecas uz 
Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) un 
tās Centrālāfrikas kaimiņvalstīm, tika 
izteikts aicinājums ievērot piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi; ANO KDR ekspertu 
grupa, ievērojot Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 1952 (2010), arī atbalsta 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādņu ievērošanu.

__________________ __________________
6 OECD Guidelines for Multinational 6 OECD Guidelines for Multinational 
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Enterprises, OECD 2011 edition. Enterprises, OECD 2011 edition.
7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011.

7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nolūkos visas atsauces uz konfliktu skartiem „reģioniem” būtu 
jāaizstāj ar konfliktu skartām „teritorijām”, lai labāk atspoguļotu 2. pantā ietvertās 
definīcijas, kur tiek minētas tikai „teritorijas”, nevis „reģioni”.

Grozījums Nr. 51
Franck Proust

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī regula ir viens no līdzekļiem, lai 
panāktu, ka tiek samazināta bruņotu 
grupu finansēšana no ieņēmumiem, ko 
dod minēto konfliktu skarto teritoriju 
izcelsmes izrakteņi; tajā nav noteikts, ka 
ārlietu politikas un Savienības attīstības 
pasākumi būtu jākoncentrē uz cīņu pret 
vietēja mēroga korupciju, robežu 
caurlaidību un uz vietējo iedzīvotāju un 
viņu pārstāvju izglītošanu, lai viņiem 
atklātu radītās sekas.

Or. fr

Pamatojums

Šī regula ir jāuzskata par līdzekli, bet nevis par nobeigumu cīņai pret kontrabandu.

Grozījums Nr. 52
Ska Keller
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Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

svītrots
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finanšu un piegādes ķēdes pārredzamību 
un korporatīvās sociālās atbildības 
standartu piemērošanu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 55
Joachim Schuster



PE546.838v01-00 22/321 AM\1051627LV.doc

LV

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, 
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.

(7) Eiropas Parlaments 2014. gada
26. februārī pieņēma rezolūciju par 
uzņēmēju atbildīgas rīcības veicināšanu, 
kurā atsaucās arī uz ieguves rūpniecību 
jaunattīstības valstīs. Šīs iniciatīvas 
ietvaros Eiropas Parlaments aicināja 
Komisiju ierobežot konfliktu rašanos, 
paredzot saistošus tiesību aktus izrakteņu
iepirkumiem (EP 2013/2126(INI)).

__________________
9 Preču tirgi un izejvielas, COM(2011) 25 
galīgā redakcija.
10 Tirdzniecība, izaugsme un attīstība, 
COM(2012) 22 galīgā redakcija.

Or. de

Grozījums Nr. 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlaments 2014. gada 
26. februārī pieņēma rezolūciju par 
attīstības veicināšanu ar atbildīgu 
uzņēmējdarbības praksi, tostarp par 
ieguves rūpniecības lomu jaunattīstības 
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valstīs, kurā Komisijai tiek prasīts 
ierosināt saistošus tiesību aktus par 
izrakteņiem konflikta zonās. (EP 
2013/2126(INI)).

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Izstrādājot īstenošanas noteikumus, 
nepieciešams nodrošināt, lai tiktu atzīta 
sertificēšana atbilstoši Doda-Franka 
aktam šīs regulas izpratnē.

Or. de
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Grozījums Nr. 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 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. Tādējādi 
patērētāji ir netieši saistīti ar konfliktiem, 
kas būtiski skar cilvēktiesības, jo īpaši 
sieviešu tiesības, jo bruņoti grupējumi 
nereti izmanto masveida izvarošanu kā 
apzinātu stratēģiju, lai iebiedētu un 
kontrolētu vietējos iedzīvotājus nolūkā 
aizsargāt savas intereses. Tādēļ pilsoņi, 
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īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir 
pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un 
Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros 
paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar 
ANO un ESAO pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
8. apsvērums



PE546.838v01-00 26/321 AM\1051627LV.doc

LV

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 pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Franck Proust

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 izrakteņu 
ieguvi un tirdzniecību no konfliktu 
reģioniem. Arī pilsoņi, īpaši izmantojot 
lūgumrakstus, ir pieprasījuši, lai Eiropas 
Parlaments un Padome ierosinātu tiesību 
aktus, kuros paredz uzņēmumu atbildību 
par savām darbībām saskaņā ar ANO un 
ESAO pamatnostādnēm.

Or. fr
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Pamatojums

Svītrošanas mērķis ir izvairīties no tā, ka uzņēmumi un konflikti, kā arī patērētāji un 
galaprodukti tiek savstarpēji neveikli sasaistīti, kas rada iespaidu, ka uzņēmumi ir saistīti ar 
nelikumīgām darbībām un ka patērētāji pie tā ir līdzvainīgi.

Grozījums Nr. 64
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 izrakteņu 
nelikumīgu ieguvi un tirdzniecību no 
konfliktu teritorijām. 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 pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās konsekvences nolūkos visas atsauces uz konfliktu skartiem „reģioniem” būtu 
jāaizstāj ar konfliktu skartām „teritorijām”, lai labāk atspoguļotu 2. pantā ietvertās 
definīcijas, kur tiek minētas tikai „teritorijas”, nevis „reģioni”.

Grozījums Nr. 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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. Tādējādi 
patērētāji ir netieši saistīti ar konfliktiem, 
kas būtiski skar cilvēktiesības, jo īpaši 
sieviešu tiesības, jo bruņoti grupējumi 
nereti izmanto masveida izvarošanu kā 
apzinātu stratēģiju, lai iebiedētu un 
kontrolētu vietējos iedzīvotājus nolūkā 
aizsargāt savas intereses. Tādēļ pilsoņi, 
īpaši izmantojot lūgumrakstus, ir 
pieprasījuši, lai Eiropas Parlaments un 
Padome ierosinātu tiesību aktus, kuros 
paredz uzņēmumu atbildību saskaņā ar 
ANO un ESAO pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

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

Or. en

Pamatojums

Lai labāk atspoguļotu ESAO pamatnostādņu noteikumus.

Grozījums Nr. 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
pamatnostādnēm 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

Grozījums Nr. 68
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 piegādes ķēdes 
pienācīga pārbaude ir nepārtraukts, 
proaktīvs un reaktīvs process, kurā 
importētāji var uzraudzīt un pārvaldīt 
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un pārdevumus, lai nodrošinātu, ka tie
neveicina konfliktus un to negatīvo 
ietekmi.

savas piegādes ķēdes, lai nodrošinātu, ka 
tās neveicina konfliktus un to negatīvo 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir atsauce uz atbildīgiem importētājiem, un tas būtu jāatspoguļo tiesību akta tekstā.

Grozījums Nr. 69
Christofer Fjellner

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 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. Šai regulai būtu jānodrošina, ka 
tiek sarauta saikne starp konfliktiem un 
nelikumīgu izmantošanu, neapdraudot 
ekonomisko nozīmi, kas tirdzniecībai ar 
alvu, tantalu, volframu un zeltu ir 
attiecīgo valstu attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šīs regulas kontekstā piegādes ķēdes (9) Šīs regulas kontekstā un saskaņā ar 
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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.

ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm 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 pamatnostādņu noteikumus.

Grozījums Nr. 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 būtu 
atbilstīgi pielāgoti uzņēmumu 
konkrētajiem apstākļiem. Pienākumi ir 
pielāgoti uzņēmumu izmēram, aizņemto 
līdzekļu īpatsvaram un pozīcijai piegādes 
ķēdē.

Attiecībā uz konkrētiem uzņēmumiem ir 
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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 šo 
atšķirību.

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 pamatnostādnēs 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. 72
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 
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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 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 šo 
atšķirību.

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 pamatnostādnēs 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.
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Grozījums Nr. 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm 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 pamatnostādnēs ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un problēmas, ar ko uzņēmumi 
saskaras, lai īstenotu pienācīgu pārbaudi. Tādēļ pamatnostādnēs ir ievērota pieeja, kas 
balstīta uz elastīgumu atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp uzņēmuma lielumu. Tas arī 
nozīmē, ka mikrouzņēmuma vai MVU pienācīgas pārbaudes pienākumus piemēros elastīgāk 
un pakāpeniski. Tas jo īpaši skar tādas nozares kā juvelierizstrādājumu nozare, kurā ir liels 
skaits ļoti mazu tirgus dalībnieku, kas ir amatnieki un kam ir ļoti ierobežota jauda.

Grozījums Nr. 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 75
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm 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 pamatnostādnēs ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un problēmas, ar ko uzņēmumi 
saskaras, lai īstenotu pienācīgu pārbaudi. Tādēļ pamatnostādnēs ir ievērota pieeja, kas 
balstīta uz elastīgumu atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp uzņēmuma lielumu. Tas arī 
nozīmē, ka MVU pienācīgas pārbaudes pienākumus piemēros elastīgāk un pakāpeniski.
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Grozījums Nr. 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) 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 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 šo 
atšķirību.

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 
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pārskatiem.

Or. en

Pamatojums

ESAO pamatnostādnēs ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt 
samērīgas pienācīgas pārbaudes prasības, kas pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem 
apstākļiem. Šajā regulā noteiktie konkrētie pienākumi paredz tikai samērīgumu un labākos 
iespējamos centienus.

Grozījums Nr. 77
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 pamatnostādnēm 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. 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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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 pamatnostādnēm 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. 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 pamatnostādnēm revīzijas pienākumi ir jāpiemēro tikai pārveidošanas un 
izsekojamības galvenajiem aspektiem. Šis apsvērums atspoguļo to, ka Komisijas priekšlikuma 
uzņēmumu daļa aptver tikai izrakteņu un metālu importētājus.
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Grozījums Nr. 80
Joachim Schuster

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.

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

Or. de

Grozījums Nr. 81
Franck Proust

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Uzņēmuma publiska ziņošana par tā 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku un praksi nodrošina pārredzamību, 
kas vajadzīga, lai iegūtu sabiedrības 
uzticību saistībā ar uzņēmumu veiktajiem 
pasākumiem.

(11) Uzņēmuma publiska ziņošana par tā 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku un praksi nodrošina pārredzamību, 
kas vajadzīga, lai iegūtu sabiedrības 
uzticību saistībā ar uzņēmumu veiktajiem 
pasākumiem, un tā bieži iekļaujas 
uzņēmumu sociālās atbildības (USA) 
politikas ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Paul Rübig, Othmar Karas

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

(11a) Pēc apspriešanās ar komiteju, kuras 
sastāvā ir dalībvalstu un nozares 
pārstāvji, Komisija ierosina konfliktu 
skarto un augsta riska teritoriju sarakstu. 
Attiecīgā komiteja pēc saprātīga 
laikposma papildina vai svītro ierakstus 
konfliktu skarto un augsta riska teritoriju 
sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dalībniekiem savā uzņēmējdarbībā būtu jāvar rēķināties ar pietiekamu juridisko 
noteiktību.

Grozījums Nr. 83
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Daudzas pašreiz izmantotās un 
nākotnē iespējamās piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes sistēmas varētu 
palīdzēt sasniegt šīs regulas mērķus. Ir 
jau ieviestas nozares shēmas, kas vērstas 
uz saiknes saraušanu starp konfliktiem un 
alvas, tantala, volframa un zelta sagādi. 
Šajās shēmās kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu sertificēšanai izmanto 
neatkarīgas trešās personas revīzijas, un 
ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina tikai 
tādu izrakteņu sagādi, kuri nav saistīti ar 
konfliktiem. Šīs shēmas tiek savstarpēji 
atzītas, un Savienības sistēmā to ņem 
vērā. Tomēr būtu jāprecizē šo sistēmu 
atzīšanas kritēriji un procedūras, lai 
varētu ievērot augstus standartus un 



AM\1051627LV.doc 41/321 PE546.838v01-00

LV

izvairīties no dubultām revīzijām.

Or. en

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi, pateicoties sekmīgām iniciatīvām, jau īsteno piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi. Šīs iniciatīvas būtu jāņem vērā Savienības sistēmā, piemērojot savstarpējas 
atzīšanas procesu.

Grozījums Nr. 84
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Daudzas pašreiz izmantotās 
brīvprātīgās piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmas varētu palīdzēt 
sasniegt šīs regulas mērķus.

Būtu jāprecizē šo sistēmu atzīšanas un 
sertificēšanas kritēriji un procedūras, lai 
varētu ievērot augstus standartus un 
izvairīties no nevajadzīgām dubultām 
revīzijām.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Daudzas pašreiz izmantotās 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
sistēmas varētu palīdzēt sasniegt šīs 
regulas mērķus. Tomēr būtu jāprecizē šo 
sistēmu atzīšanas kritēriji un procedūras, 
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lai varētu ievērot augstus standartus un 
izvairīties no dubultām revīzijām.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
pamatnostādnēm 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 pamatnostādnēs ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt 
samērīgas pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem 
apstākļiem. Tādēļ pamatnostādnēs 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.
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Grozījums Nr. 87
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Grozījums Nr. 88
Christofer Fjellner
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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. Brīvprātīgā 
pašsertifikācijas sistēma iesaistītajiem 
Savienības uzņēmumiem nodrošina 
konkurētspējas priekšrocību. 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. Turklāt obligāta sistēma nav 
vēlama, un to, ja iespējams, nevajadzētu 
pieļaut turpmākās regulas pārskatīšanas 
reizēs, jo šāda obligāta sistēma var liegt 
piekļuvi jauniem MVU, un to var 
ļaunprātīgi izmantot stabilāki Savienības 
uzņēmumi, kuru rīcībā ir resursi obligātās 
sistēmas pārvaldībai. Komisijai būtu cieši
jāuzrauga atbildīgas sagādes izmaksas un 
to iespējamā ietekme uz konkurētspēju, 
īpaši MVU konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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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. 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 un trešās personas 
revīziju izmaksas un to iespējamā ietekme 
uz konkurētspēju, īpaši MVU 
konkurētspēju, un jāziņo par šīm 
izmaksām un ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pienācīgas pārbaudes veikšanas būtiskās izmaksas, it sevišķi MVU, ir svarīgi, lai 
Komisija uzraudzītu atbildīgas sagādes un trešās personas revīziju izmaksas un to iespējamo 
ietekmi uz konkurētspēju un ziņotu par to.

Grozījums Nr. 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 

(12) Savienības uzņēmumi ir pauduši 
ieinteresētību sabiedriskajā apspriešanā par 
izrakteņu atbildīgu sagādi un ziņo par 
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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.

pašreizējām nozares shēmām, kas 
izstrādātas, lai īstenotu korporatīvās 
sociālās atbildības mērķus, reaģētu uz 
klientu pieprasījumiem vai risinātu piegāžu 
drošības jautājumu. Saskaņā ar ESAO 
pamatnostādnēm 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 mikrouzņēmumi un vidējie 
uzņēmumi.

Or. en

Pamatojums

ESAO pamatnostādnēs ir atzīta piegādes ķēžu sarežģītība un nepieciešamība noteikt 
samērīgas pienācīgas pārbaudes prasības, kas ir pielāgotas uzņēmumu konkrētajiem 
apstākļiem. Tādēļ pamatnostādnēs ir ievērota pieeja, kas balstīta uz elastīgumu atkarībā no 
vairākiem faktoriem, tostarp uzņēmuma lielumu. Tas arī nozīmē, ka mikrouzņēmumu vai 
MVU pienācīgas pārbaudes pienākumus piemēros elastīgāk un pakāpeniski. Tas jo īpaši skar 
tādas nozares kā juvelierizstrādājumu nozare, kurā ir liels skaits ļoti mazu tirgus dalībnieku, 
kas ir amatnieki un kam ir ļoti ierobežota jauda.

Grozījums Nr. 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

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 

(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 
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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.

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 
administratīvās sekas un to iespējamā 
ietekme uz konkurētspēju, īpaši MVU 
konkurētspēju; un Komisija sniedz 
tehnisku un finansiālu palīdzību MVU, kā 
arī sekmē informācijas apmaiņu, lai 
īstenotu šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pamatojoties uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādņu noteikumiem, 
pienācīgas pārbaudes uzdevumu 
veikšanai ir vajadzīga elastība: 
pienākumu būtībai un apjomam ir jābūt 
samērīgam ar atbildīgu importētāju 
īpatnībām gan attiecībā uz uzņēmuma 
lielumu, uzņēmējdarbības vietu, situāciju 
konkrētajā valstī, nozarē, kā arī attiecībā 
uz iesaistīto produktu vai pakalpojumu 
veidu. Tāpēc, ir jāparedz mikrouzņēmumu 
neiekļaušana šīs regulas darbības jomā.

Or. it
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Grozījums Nr. 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas uzņēmumi, kas brīvprātīgi 
ievieš izrakteņu piegādes pienācīgas 
pārbaudes pasākumus, saņem Komisijas 
piešķirtu sertifikāciju emblēmas formā.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas emblēmas par izrakteņu atbildīgu importēšanu ieviešana uzņēmumiem, kas vēlētos 
īstenot pienācīgas pārbaudes iniciatīvas, ir stimulējoša un brīvprātīga sistēma, kas galu galā 
varēs radīt tirgus spiedienu uz citiem piegādes ķēdes dalībniekiem. Šī emblēma nebūtu 
jāizvieto uz produktiem. Eiropas uzņēmumi varēs to izvietot savā interneta vietnē vai izmantot 
savai saziņas stratēģijai.

Grozījums Nr. 94
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Komisijai sadarbībā ar Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) būtu 
jāizstrādā publiski pieejama rokasgrāmata 
uzņēmumiem, kurā izskaidrots, kā 
vislabāk piemērot kritērijus teritorijām, 
kas varētu ietilpt šīs regulas darbības 
jomā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu 
skaidrību un noteiktību tirgus 
dalībniekiem, it sevišķi MVU, kā arī lai 
nodrošinātu konsekvenci starp tiem.

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā uzņēmumu, kas vēlas veikt savu piegādes ķēžu pienācīgu pārbaudi, paustās bažas, 
ir svarīgi, lai Komisija izstrādātu rokasgrāmatu, izskaidrojot, kā vislabāk piemērot 2. pantā 
noteikto konfliktu skarto un augsta riska teritoriju definīciju.

Grozījums Nr. 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Ar 2014. gada 5. marta kopīgo 
paziņojumu1a Komisija un Savienības 
Augstā pārstāve ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece paredz papildu 
pasākumu īstenošanu, lai veicinātu 
atbildīgu sagādi un tādējādi sasniegtu 
augstu uzņēmumu līdzdalības līmeni, 
ievērojot pienācīgu pārbaudi jo īpaši 
attiecībā uz MVU un mikrouzņēmumiem.

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
kopīgais paziņojums “Konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
atbildīga sagāde”, 5.3.2014. 
(JOIN(2014)0008 final).

Or. it

Grozījums Nr. 96
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir (13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
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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.

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 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
“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 pamatnostādņu pieeju attiecībā uz „sašaurinājumiem” un trešās 
personas revīziju.

Grozījums Nr. 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(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 
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Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

īstenotu piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi. Saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
“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 pamatnostādņu pieeju attiecībā uz „sašaurinājumiem” un trešās 
personas revīziju.

Grozījums Nr. 98
Christofer Fjellner

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 
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. Komisijai Savienības 
saraksts būtu jāpadara viegli pieejams 
plašākai sabiedrībai, lai palielinātu 
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pašsertifikācijas sistēmas redzamību un 
sabiedrības informētību par šo sistēmu, 
par tās efektivitāti un darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Joachim Schuster

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 
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 nodrošina
pārredzamību un noteiktību lejupējās 
piegādes ķēdes uzņēmumiem attiecībā uz 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
praksi.

Or. de

Grozījums Nr. 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
atzīti par “sašaurinājumiem” savās 
attiecīgajās piegādes ķēdēs, jo tiem ir 
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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.

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 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
“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 pamatnostādņu pieeju attiecībā uz „sašaurinājumiem” un trešās 
personas revīziju.

Grozījums Nr. 101
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 

(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. Tas pats 
attiecas uz pārstrādātajiem metāliem, 
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attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

kuru pārveides procesā ir vēl vairāki 
posmi. Tādējādi publiski pieejami 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu un importētāju 
saraksti varētu nodrošināt pārredzamību un 
noteiktību lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem un patērētājiem attiecībā uz 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
praksi. Šādi saraksti būtu jāpublicē pēc 
apspriešanās ar ESAO, Londonas 
Dārgmetālu tirgus asociāciju, 
programmas konfliktos neiesaistītiem 
kausēšanas uzņēmumiem pārstāvjiem, 
programmas atbildīgiem 
juvelierizstrādājumiem pārstāvjiem un 
citu tamlīdzīgu shēmu pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt plašākas sabiedrības informētību par uzņēmumiem, kas veic savu 
piegādes ķēžu pienācīgu pārbaudi. Tādēļ ir svarīgi, lai šie saraksti tiktu pilnībā publiskoti. Šie 
saraksti būtu jāsagatavo, apspriežoties ar pastāvošo sekmīgo pienācīgas pārbaudes shēmu 
pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 102
Pablo Zalba Bidegain

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 

(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. Tas pats 
attiecas uz pārstrādātajiem metāliem, 
kuru pārveides procesā ir vēl vairāki 
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nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

posmi. Tādējādi Savienības atbildīgu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un 
noteiktību lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem, kas pārveido un importē 
izrakteņus un to koncentrātus, attiecībā
uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi ir 
pienākums piemērot ar šo regulu izveidoto 
Eiropas mehānismu.

Or. fr

Pamatojums

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir galvenie piegādes ķēdes dalībnieki, jo tie sāk savu 
darbību izrakteņu un to koncentrātu transformēšanas brīdī. Tāpēc tie var savākt, paziņot un 
pārbaudīt informāciju par izrakteņiem un dažādiem par tiem atbildīgiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 104
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Visu regulas darbības jomā ietverto 
izrakteņu un metālu izmantošanai ir 
jāatbilst šīs regulas prasībām. 
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Importētājiem ir obligāti jāievēro šīs 
regulas noteikumi.

Or. de

Grozījums Nr. 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Eiropas MVU, kas importē 
izrakteņus un metālus un kas ievieš 
pārbaudes sistēmas, saņem finanšu 
palīdzību no Komisijas programmas 
COSME līdzekļiem.

Or. fr

Pamatojums

MVU, kuri nodarbojas ar importēšanu un uz kuriem attiecas šī regula, ieviešot pārbaudes 
sistēmas vai īstenojot savu piegādes ķēžu revīzijas procedūras, var sastapties ar tehniska vai 
finansiāla rakstura grūtībām. Tādēļ tiem būtu jāvar saņemt finanšu palīdzību no Komisijas 
jaunās MVU un uzņēmumu konkurētspējas programmas COSME līdzekļiem.

Grozījums Nr. 106
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

(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 
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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.

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. 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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) ES līmeņa kompetentā iestāde ir 
atbildīga 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. ES 
līmeņa kompetentā iestāde ir atbildīga par 
to, lai tiktu pieņemti noteikumi, kas 
piemērojami šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai īstenotu šo regulu, mēs 28 valstu iestāžu vietā ierosinām izveidot vienotu ES līmeņa
iestādi. Tas ļautu samazināt birokrātiskas procedūras, jo uzņēmumiem tad nebūtu jāsazinās 
ar 28 dažādām iestādēm. Turklāt, mūsuprāt, vienota kompetentā iestāde būtu izmaksu ziņā 
rentablākais risinājums, kas radītu vismazāko slogu nodokļu maksātājiem visā Eiropas 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 109
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 
atbildīgu importētāju pašdeklarācijas
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 
pašdeklarēts 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.
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Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 110
Joachim Schuster

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 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas 
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 
importētājs pilda piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus. Visu 
minēto pārbaužu uzskaite būtu jāglabā 
vismaz 5 gadus. Eiropas Komisijai jābūt 
atbildīgai par to, lai tiktu pieņemti 
noteikumi, kas piemērojami šīs regulas 
noteikumu pārkāpuma gadījumā.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 

(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 
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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.

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. 112
Pablo Zalba Bidegain

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 
atbildīgu importētāju pašsertifikācijas 
prasību vienota ievērošana, veicot ex post 
pārbaudes, lai noskaidrotu, vai regulas 
darbības jomas izrakteņu un/vai metālu 
pašsertificēts atbildīgs tirgus dalībnieks
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.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai sekmētu šīs regulas efektīvu 
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īstenošanu un risinātu attīstības 
vajadzības, kas 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)0008). Proti, 
iekšpolitikas un ārpolitikas virzienos un jo 
īpaši politiskos un politikas dialogos ar 
partnervalstīm, vietējām iestādēm un 
privātām ieinteresētajām personām tiks 
integrēta konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšana un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveide 
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. 114
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Eiropas Komisijai vajadzētu uzlikt 
papildu pienākumu nodrošināt 
importētājiem sarakstu ar atbildīgajiem 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem, 
kas palīdzētu viņiem orientēties.

Or. de
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Grozījums Nr. 115
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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)0008). Proti, 
iekšpolitikas un ārpolitikas virzienos un jo 
īpaši politiskos un politikas dialogos ar 
partnervalstīm, vietējām iestādēm un 
privātām ieinteresētajām personām tiks 
integrēta konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšana un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveide 
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. 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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)0008). Proti, 
iekšpolitikas un ārpolitikas virzienos un jo 
īpaši politiskos un politikas dialogos ar 
partnervalstīm, vietējām iestādēm un 
privātām ieinteresētajām personām tiks 
integrēta konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju dabas resursu atbildīgas sagādes 
veicināšana un valsts un starptautisku 
pienācīgas pārbaudes sistēmu izveide 
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. 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu (15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
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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.

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 ES līmeņa kompetento iestādi.

__________________ __________________
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.).



AM\1051627LV.doc 65/321 PE546.838v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 
Ia 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. 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 

(15) Lai paplašinātu šīs regulas darbības 
jomu attiecībā uz dabas resursiem, 
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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.

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. 121
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisijai būtu regulāri jāpārskata 
sava finansiālā palīdzība un politiskās 
apņemšanās attiecībā uz konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām, kurās 
iegūst alvu, tantalu, volframu un zeltu, it 
sevišķi uz Lielo ezeru reģionu, lai 
nodrošinātu politikas saskaņotību un lai 
sekmētu un nostiprinātu labu pārvaldību, 
tiesiskumu un, kas ir vissvarīgāk, ētisku 
ieguvi.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Pablo Zalba Bidegain
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai garantētu šīs regulas efektīvu 
īstenošanu, būtu jāparedz divu gadu 
pārejas periods, lai Eiropas Komisija 
varētu izveidot trešās personas revīzijas 
sistēmu un lai atbildīgie importētāji varētu 
pienācīgi iepazīties ar šajā regulā 
noteiktajiem pienākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 124
Joachim Schuster

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 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,

Or. de

Grozījums Nr. 125
Christofer Fjellner

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. Otrajā gadā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 
piecos 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. en
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Grozījums Nr. 126
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. 127
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas
Parlamentam un Padomei par shēmas 
ietekmi. Otrajā gadā pēc šīs regulas 
piemērošanas sākšanas un pēc tam reizi 
trijos gados Komisijai būtu jāpārskata 
regulas darbība un efektivitāte, kā arī 
shēmas jaunākā praktiskā ietekme
attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības 
jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, un jāziņo Eiropas 
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aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

Parlamentam un Padomei. Pārskatīšanas 
laikā Komisijai būtu visaptveroši jāanalizē 
un jānovērtē visi regulas aspekti, kā arī 
tās ietekme un izmaksas, ņemot vērā katra 
sertificēta un konfliktos neiesaistīta 
regulas darbības jomā ietvertā izrakteņa 
tirgus daļas īpatsvaru, kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu un importētāju, kas 
īsteno pienācīgu pārbaudi, īpatsvaru, 
jebkādu iespējamu novirzi tirdzniecības 
plūsmās no ieguves vietām un to ietekmi 
uz tur strādājošo cilvēku iztikas 
līdzekļiem, it sevišķi pievēršot uzmanību 
tiem izrakteņu ieguvējiem, kuri ir 
amatnieki. Turklāt pārskatīšanā būtu 
plaši jāiesaista ieinteresētās personas no 
valdībām, uzņēmumiem un vietējās 
pilsoniskās sabiedrības, kā arī cilvēki, kas 
atrodas konfliktu teritorijās un kas tiek 
tieši skarti. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus,

Or. en

Pamatojums

Svarīgi, lai Komisija visaptveroši izanalizētu visus regulas ietekmes aspektus un, galvenais, 
tās ietekmi uz bruņotu grupējumu un drošības spēku iespēju ierobežošanu tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu un to rūdām, kā arī ar zeltu. Šādas analīzes rezultāti būtu jāpaziņo Padomei 
un Parlamentam.

Grozījums Nr. 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. 129
Pablo Zalba Bidegain

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 Eiropas 
Parlamentam un Padomei par shēmas 
ietekmi. Otrajā gadā pēc šīs regulas 
piemērošanas sākšanas un pēc tam reizi 
trijos 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. en

Grozījums Nr. 130
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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

(16a) Savā 2014. gada 5. marta kopīgajā 
paziņojumā Eiropas Komisija un 
Savienības Augstā pārstāve ārlietās un 
drošības politikas jautājumos pauda 
apņemšanos īstenot papildu pasākumus, 
lai virzītos uz integrētu ES pieeju 
atbildīgai sagādei paralēli šai regulai ne 
tikai ar mērķi panākt uzņēmumu augstu 
līdzdalību Savienības sistēmā, kas 
paredzēta šajā regulā, bet arī ar mērķi 
nodrošināt globālu, saskaņotu un 
visaptverošu pieeju, lai veicinātu atbildīgu 
sagādi no konfliktu skartām teritorijām.

Or. en

Pamatojums

Konfliktu izrakteņi ir tikai viens no bruņotu konfliktu veicinošajiem faktoriem. Nereti galvenie 
veicinošie faktori ir citi politiskie, ekonomiskie un sociālie cēloņi, un tie ir jāņem vērā. Tādēļ 
ir svarīgi šo regulu ietvert plašākā darbību un pasākumu sistēmā, kas izstrādātas, lai 
novērstu un izbeigtu bruņotus konfliktus.

Grozījums Nr. 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 

1. Lai mazinātu bruņoto grupējumu un 
drošības spēku12 iespējas tirgoties ar alvu, 
tantalu, volframu, to rūdām un zeltu, un lai 
mazinātu karadarbības finansēšanu, kas 
postoši ietekmē vietējos iedzīvotājus, 
galvenokārt sievietes un bērnus, ar šo 
regulu izveido Savienības piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pašsertifikācijas 
sistēmu. Ar šo regulu tiecas nodrošināt 
pārredzamību un noteiktību attiecībā uz 
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augsta riska teritorijām. importētāju, kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu 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 
pamatnostādņu” 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. 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 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 
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(2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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

__________________ __________________
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 
pamatnostādņu” 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

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.
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Grozījums Nr. 134
Joachim Schuster

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 
saistošu sistēmu ESAO pamatnostādņu
īstenošanai. 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.

__________________ __________________
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 
pamatnostādņu” 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. de

Grozījums Nr. 135
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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, 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

Grozījums Nr. 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 iespējas ar dabas resursu 
sagādi, transportēšanu un tirdzniecību 
finansēt konfliktus un/vai sekmēt 
cilvēktiesību pārkāpumus vai 
neievērošanu, ar šo regulu izveido 
Savienības piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu. Ar šo regulu tiecas
palielināt noteiktību un pārredzamību
attiecībā uz to uzņēmumu piegādes praksi,
kuri veic sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām, un palīdzēt 
minētajiem uzņēmumiem ievērot 
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cilvēktiesības un izvairīties no konfliktu 
veicināšanas ar savām darbībām un 
sagādes lēmumiem.

__________________
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

Pamatojums

Šo mērķu pamatā ir Komisijas ierosinātie mērķi, un tie ietver papildu mērķus un tekstu no 
Komisijas ietekmes novērtējuma un ESAO pamatnostādnēm. ES piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmas mērķim ir jābūt plašākam, nekā paredzēts Komisijas priekšlikumā, kas 
iespēju mazināšanu attiecina vienīgi uz konkrētiem dalībniekiem saistībā ar regulas darbības 
jomā ietverto izrakteņu tirdzniecību. Mērķim jābūt plašākam, proti, saraut saiknes starp 
dabas resursu sagādi, transportēšanu, tirdzniecību, apstrādi un eksportu un konfliktiem un 
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 137
Pablo Zalba Bidegain

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 

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 
tirgus dalībnieku, kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu piegādes praksi, ko 



PE546.838v01-00 78/321 AM\1051627LV.doc

LV

izrakteņu sagādē no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

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 
pamatnostādņu” 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. 138
Daniel Caspary

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 pašdeklarācijas
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.

__________________ __________________
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 
pamatnostādņu” 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.
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(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu laikus apspriest šo 
priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt noteiktību un pārredzamību 
attiecībā uz to uzņēmumu piegādes praksi, 
kuri veic sagādi 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 pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 140
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) palielināt noteiktību un pārredzamību 
attiecībā uz to uzņēmumu piegādes praksi, 
kuri veic sagādi no konfliktu skartām un 
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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 pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mazināt 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 regulas darbības jomā 
ietverto izrakteņu tirdzniecību. Mērķim jābūt plašākam, proti, saraut saiknes starp dabas 
resursu sagādi, transportēšanu, tirdzniecību, apstrādi un eksportu un konfliktiem un 
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 142
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

b) mazināt 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 regulas darbības jomā 
ietverto izrakteņu tirdzniecību. Mērķim jābūt plašākam, proti, saraut saiknes starp dabas 
resursu sagādi, transportēšanu, tirdzniecību, apstrādi un eksportu un konfliktiem un 
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdzēt uzņēmumiem ievērot 
cilvēktiesības un izvairīties no konfliktu 
veicināšanas ar savām darbībām un 
sagādes lēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Jaunā mērķa formulējumā c) apakšpunktā ir ietverts pienācīgas pārbaudes pamatā esošais 
mērķis, kā noteikts ESAO pamatnostādnēs (13. lpp). ESAO pamatnostādnēs 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”.
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Grozījums Nr. 144
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palīdzēt uzņēmumiem ievērot 
cilvēktiesības un izvairīties no konfliktu 
veicināšanas ar savām darbībām un 
sagādes lēmumiem;

Or. en

Pamatojums

Jaunā mērķa formulējumā c) apakšpunktā ir ietverts pienācīgas pārbaudes pamatā esošais 
mērķis, kā noteikts ESAO pamatnostādnēs (13. lpp). ESAO pamatnostādnēs 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. 145
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

svītrots
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sastāv no tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 148
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 
pašdeklarēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 149
Joachim Schuster

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 importē 
I pielikumā uzskaitītos izrakteņus vai 
metālus, kas satur alvu, tantalu, volframu 
un zeltu.

Or. de
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Grozījums Nr. 150
Christofer Fjellner

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 par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem. Regulas darbības jomu 
neattiecina uz metāliem, kas pamatoti 
uzskatāmi par pārstrādātiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām šo regulu neattiecina uz 
metāliem, kas pamatoti uzskatāmi par pārstrādātiem.

Grozījums Nr. 151
Pablo Zalba Bidegain

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 tirgus dalībniekiem, kuru 
pienākums ir pašsertificēties par 
atbildīgiem tirgus dalībniekiem, kuri 
importē I pielikumā uzskaitītos izrakteņus 
vai metālus, kas satur alvu, tantalu, 
volframu un zeltu vai sastāv no tiem.
Regulas darbības jomu neattiecina uz 
metāliem, kas pamatoti uzskatāmi par 
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pārstrādātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas darbības jomu neattiecina uz 
metāliem, kas pamatoti uzskatāmi par 
pārstrādātiem.

Or. it

Grozījums Nr. 153
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 155
Ramon Tremosa i Balcells

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) “regulas darbības jomā ietvertie 
resursi” ir visi dabas resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) “regulas darbības jomā ietvertie 
resursi” ir visi dabas resursi, kas uzskaitīti
I pielikumā, kuru laika gaitā var grozīt vai 
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aizstāt 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 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 a). 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. 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnes” ir ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnes 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
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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. 158
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnes” ir ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnes 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 
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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. 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ab punkts (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

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.
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Grozījums Nr. 160
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ab punkts (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

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). 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. 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ac punkts (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

Pamatojums

Komisijas priekšlikums attiecas tikai uz regulas darbības jomā ietverto resursu izejvielām un 
konkrētiem apstrādātiem metāliem. Tādējādi netiktu nodrošināts, ka izrakteņi produktos, kas 
ienāk Eiropas tirgū, atbilst atbildīgas sagādes principam. Pienācīga pārbaude nav atsevišķa 
piegādes ķēdes posma pienākums, un tās struktūra neparedz efektivitāti, ja to īsteno tikai 
vienā posmā. Pieņemot šo grozījumu, tiek paplašināta darbības joma, attiecinot to uz regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem un tādējādi arī uz lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 162
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ac punkts (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 tikai uz regulas darbības jomā ietverto resursu izejvielām un 
konkrētiem apstrādātiem metāliem. Tādējādi netiktu nodrošināts, ka izrakteņi produktos, kas 
ienāk Eiropas tirgū, atbilst atbildīgas sagādes principam. Pienācīga pārbaude nav atsevišķa 
piegādes ķēdes posma pienākums, un tās struktūra neparedz efektivitāti, ja to īsteno tikai 
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vienā posmā. Pieņemot šo grozījumu, tiek paplašināta darbības joma, attiecinot to uz regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem un tādējādi arī uz lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ad punkts (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. 164
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ad punkts (jauns)
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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. 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 166
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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. 168
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – af punkts (jauns)
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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/EK; “laišana tirgū” ietver arī no 
tādiem regulas darbības jomā ietvertajiem 
produktiem iegūtu produktu piegādi 
iekšējā tirgū, kas jau ir laisti iekšējā tirgū;

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. 169
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 171
Ramon Tremosa i Balcells

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

Grozījums Nr. 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

b) “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. 173
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) “pārstrādāti metāli” ir reģenerēti 
galapatēriņa vai pēclietošanas produkti 
vai apstrādāti metāllūžņi, kas radušies 
produktu ražošanā; “pārstrādāti metāli” 
ir tādi pārpalikuši, novecojuši, bojāti 
metāla materiāli un metāllūžņi, kas satur 
rafinētus vai apstrādātus metālus, kurus 
var pārstrādāt, lai iegūtu alvu, tantalu, 
volframu un/vai zeltu; par pārstrādātiem 
metāliem neuzskata daļēji apstrādātus 
izrakteņus, neapstrādātus izrakteņus vai 
izrakteņus, kas ir citu rūdu ieguves 
blakusprodukti;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām šīs regulas darbības jomu 
neattiecina uz metāliem, kurus pamatoti uzskata par pārstrādātiem.

Grozījums Nr. 174
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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 

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

vietas līdz to iestrādāšanai galaproduktā;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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 plašāku regulas darbības jomu attiecībā uz resursiem. Sk. „regulas 
darbības jomā ietverto resursu” definīciju.

Grozījums Nr. 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ietver darbības, organizācijas, dalībniekus, 
tehnoloģijas, informāciju, resursus un 
dienestus, kas iesaistīti regulas darbības 
jomā ietverto resursu transportēšanā un 
pārstrādē no ieguves vietas līdz to 
iestrādāšanai galaproduktā;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” 
ir tirgus dalībnieku pienākumi saistībā ar 
to vadības sistēmām, riska pārvaldību, 
trešās personas veiktām revīzijām un 
informācijas atklāšanu, lai konstatētu, 
risinātu un ziņojumos norādītu 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 jomu attiecībā uz uzņēmumiem, 
kā arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek piemērots 
visiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Uz „ziņošanu” ir atsauce tādēļ, lai atspoguļotu regulā jau 
ietvertos ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr. 178
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “piegādes ķēdes pienācīga pārbaude” 
ir tirgus dalībnieku pienākumi saistībā ar 
to vadības sistēmām, riska pārvaldību, 
trešās personas veiktām 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 jomu attiecībā uz uzņēmumiem, 
kā arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek piemērots 
visiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Uz „ziņošanu” ir atsauce tādēļ, lai atspoguļotu regulā jau 
ietvertos ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr. 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Visām atsaucēm uz piegādes ķēdes paraugpraksi būtu jāattiecas uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēs izklāstīto paraugpraksi. Pārējais teksts Komisijas priekšlikumā ir 
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lieks un tādējādi svītrots.

Grozījums Nr. 180
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Visām atsaucēm uz piegādes ķēdes paraugpraksi būtu jāattiecas uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēs izklāstīto paraugpraksi. Pārējais teksts Komisijas priekšlikumā ir 
lieks un tādējādi svītrots.

Grozījums Nr. 181
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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



AM\1051627LV.doc 105/321 PE546.838v01-00

LV

Grozījums Nr. 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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. 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

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 regulas darbības jomā 
ietvertie resursi laikā, kad tie tiek 
pārvietoti piegādes ķēdē;

Or. en

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) “riska pārvaldības plāns” ir tirgus 
dalībnieka rakstiski fiksēti risinājumi 
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piegādes ķēdes riskiem, kas noteikti 
5. pantā saskaņā ar tā piegādes ķēdes 
paraugpraksi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 185
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) “riska pārvaldības plāns” ir tirgus 
dalībnieka rakstiski fiksēti risinājumi 
piegādes ķēdes riskiem, kas noteikti 
5. pantā saskaņā ar tā piegādes ķēdes 
paraugpraksi;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts
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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 
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 un sieviešu un bērnu tiesību 
pārkāpumi;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Paul Rübig, Othmar Karas

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, 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; Komisija, 
apspriežoties ar komiteju, kurā ir 
dalībvalstu un nozares pārstāvji, pieņem 
lēmumu par konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 saistībā 
tiek atzīts, ka:

i) var būt vairāku veidu bruņoti konflikti,
piemēram, starptautisks vai 
nestarptautisks konflikts, kurā iesaistīta 
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 šos 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 pamatnostādnēs izmantoto „konfliktu skartu un augsta riska teritoriju” 
definīciju.

Grozījums Nr. 189
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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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 saistībā 
tiek atzīts, ka:

Or. en

Grozījums Nr. 190
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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, kurās notiek 
bruņoti konflikti vai kurās ir nestabila 
situācija pēc konfliktiem, kā arī teritorijas, 
kurās trūkst pārvaldības un drošības, 
piemēram, nefunkcionējošas valstis, un 
kurās notiek plaši un sistemātiski 
starptautiskajās tiesībās noteikto
cilvēktiesību pārkāpumi;

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā definīcija ir neskaidra un var radīt neskaidrības īstenošanas procesā. 
Tādēļ juridiskās skaidrības nolūkā ir ierosināts veikt grozījumus definīcijā.



PE546.838v01-00 110/321 AM\1051627LV.doc

LV

Grozījums Nr. 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 saistībā 
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 šo 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 pamatnostādnēs izmantoto „konfliktu skartu un augsta riska teritoriju” 
definīciju.
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Grozījums Nr. 192
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 193
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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. Daudzi izrakteņi un citi resursi, kas 
sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek kausēti vai attīrīti 
(piemēram, ogles). Tādējādi attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu kritiskie punkti, piemēram, 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek dēvēti par „II pielikuma tirgus dalībniekiem” vai 
„II pielikuma dalībniekiem”. Sk. komentārus par šīm definīcijām.

Grozījums Nr. 195
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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. Daudzi izrakteņi un citi resursi, kas 
sekmē konfliktu finansēšanu un cilvēktiesību pārkāpumus, netiek kausēti vai attīrīti 
(piemēram, ogles). Tādējādi attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu kritiskie punkti, piemēram, 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek dēvēti par „Ia pielikuma tirgus dalībniekiem” vai 
„Ia pielikuma dalībniekiem”. Sk. komentārus par šīm definīcijām.

Grozījums Nr. 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) “lejupējā piegādes ķēde” ir resursu
piegādes ķēde no pārveidošanas un 
izsekojamības kritiskajiem punktiem līdz 
to galalietojumam;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

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.).
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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 aizstāj jēdzienu „importētājs” kā regulā 
noteikto pienākumu piemērošanas sākumpunktu.

Grozījums Nr. 198
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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;

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.

Grozījums Nr. 199
Ramon Tremosa i Balcells
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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) “tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas pirmo reizi laiž tirgū 
regulas darbības jomā ietvertos produktus;

__________________
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

Grozījums Nr. 200
Joachim Schuster

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 šīs regulas darbības 
jomas izrakteņus vai metālus, kā arī 
produktu daļas, kas satur izrakteņus vai 
metālus, deklarē laišanai 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.).

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) “lejupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas pirmo reizi laiž iekšējā tirgū 
produktu, kurš ietver vai satur regulas 
darbības jomā ietvertos resursus, 
izplatīšanai vai izmantošanai 
komercdarbības gaitā;

__________________
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

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. 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 upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Grozījums Nr. 202
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g punkts
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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) “tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas pirmo reizi laiž tirgū
šīs regulas darbības jomā ietvertos
izrakteņus vai metālus;

ga) “laišana tirgū” ir pirmreizējā 
produktu piegāde jebkādā veidā 
neatkarīgi no izmantotā pārdošanas 
paņēmiena iekšējā tirgū izplatīšanai vai 
izmantošanai komercdarbības gaitā, vai 
par samaksu, vai bez maksas, tostarp 
piegāde ar distanciālās saziņas 
starpniecību, kā noteikts Direktīvā 
97/7/EK; “laišana tirgū” ietver arī tādu 
produktu, kuri iegūti no regulas darbības 
jomā ietvertajiem izrakteņiem vai 
metāliem, piegādi iekšējā tirgū, kas jau ir 
laisti iekšējā tirgū;

__________________
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

Grozījums Nr. 203
Daniel Caspary

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 veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kuras vārdā tiek sniegta 
muitas deklarācija (importētāja uzskaite) 
par šīs regulas darbības jomā ietverto 
izrakteņu vai metālu fizisku ievešanu 
Savienības muitas teritorijā laišanai brīvā 
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) “pārstrādāti metāli” ir reģenerēti 
galapatēriņa vai pēclietošanas produkti 
vai apstrādāti metāllūžņi, kas radušies 
produktu ražošanā; pārstrādāti metāli ir 
tādi pārpalikuši, novecojuši, bojāti metāla 
materiāli un metāllūžņi, kas satur 
rafinētus vai apstrādātus metālus, kurus 
var pārstrādāt, lai iegūtu alvu, tantalu, 
volframu un/vai zeltu; par pārstrādātiem 
metāliem neuzskata daļēji apstrādātus 
izrakteņus, neapstrādātus izrakteņus vai 
izrakteņus, kas ir citu rūdu ieguves 
blakusprodukti;

Or. it

Grozījums Nr. 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) “regulas darbības jomā ietvertie 



AM\1051627LV.doc 119/321 PE546.838v01-00

LV

produkti” ir visi regulas darbības jomā 
ietvertie resursi un produkti, kas ietver vai 
satur regulas darbības jomā ietvertos 
resursus [Piezīme. Sk. definīciju turpmāk 
norādītajā C punktā];

Or. en

Grozījums Nr. 206
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 208
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 209
Joachim Schuster

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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 210
Emma McClarkin
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ECR grupas vārdā

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 importētājs, 
kas izvēlas pašdeklarēties saskaņā ar šajā 
regulā izklāstītajiem noteikumiem;

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) “augšupējā piegādes ķēde” ir dabas 
resursu piegādes ķēde no sagādes vietas 
līdz pārveidošanas un izsekojamības 
kritiskajiem punktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “atbildīgs importētājs” ir importētājs, 
kas izvēlas pašsertificēties saskaņā ar šajā 

h) “atbildīgs tirgus dalībnieks” ir tirgus 
dalībnieks, kas veic pašsertifikāciju
saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem 
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regulā izklāstītajiem noteikumiem; noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Pašsertifikācijas” definīcija šādā gadījumā ir lieka.

Grozījums Nr. 214
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

„Pašsertifikācijas” definīcija šādā gadījumā ir lieka.

Grozījums Nr. 215
Joachim Schuster

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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 216
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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) “pašdeklarācija” 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;

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.
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Grozījums Nr. 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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) “augšupējās piegādes ķēdes dalībnieks” 
ir jebkura fiziska vai juridiska persona, 
kas veic darbību resursu piegādes ķēdes 
pārveidošanas vai izsekojamības kritiskajā 
punktā, piemēram, kausēšana, attīrīšana 
un apmaiņa ar izejvielām;

Or. en

Pamatojums

ESAO pamatnostādnēs svarīgākie pienācīgas pārbaudes pienākumi tiek uzlikti tā dēvētajiem 
kritiskajiem punktiem, piemēram, kausēšanas, attīrīšanas uzņēmumiem u.c. Šī definīcija tiek 
vispārēji piemērota šādiem kritisko punktu uzņēmumiem. Turpmāk norādītā augšupējās 
piegādes ķēdes tirgus dalībnieka definīcija savukārt attiecas uz minētajiem uzņēmumiem, ja 
tie veic importu ES. Komisijas priekšlikumā uz visiem izejvielu importētājiem tika attiecināti 
vienādi noteikumi neatkarīgi no tā, vai tie ir kritiskie punkti vai vienkārši tirgotāji. Tas var 
radīt situāciju, ka atsevišķiem lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem piemēro tos pašus 
noteikumus, kādus augšupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 218
Daniel Caspary

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) “pašsertifikācija” ir deklarācija, kurā 
deklarētājs apliecina, ka saskaņā ar šo 
regulu pildīs pienākumus, kas saistīti ar 
vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešās 
personas veiktu atbilstības novērtējumu
un informācijas izpaušanu;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
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atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) “augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks” ir jebkurš augšupējās 
piegādes ķēdes dalībnieks, kas pirmo reizi 
laiž iekšējā tirgū jebkuru šīs regulas 
darbības jomā ietverto resursu 
izplatīšanai vai izmantošanai 
komercdarbības gaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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

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 
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un augsta riska teritorijās; no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo regulas plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 221
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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. 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – j punkts
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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
ieguves, tirdzniecības, apstrādes un 
eksporta apstākļiem saistībā ar resursiem 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā uzmanība ir pievērsta tikai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem. Lai 
nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktos piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus var 
efektīvi piemērot piegādes ķēdēm ar kritiskajiem punktiem, kas nav kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumi, ir jānodrošina iespēja pievienot jaunus kritisko punktu 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. 224
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) “Ia pielikuma tirgus dalībnieks” ir 
jebkurš Ia pielikumā noteiktais tirgus 
dalībnieks;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā uzmanība ir pievērsta tikai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem. Lai 
nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktos piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus var 
efektīvi piemērot piegādes ķēdēm ar kritiskajiem punktiem, kas nav kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumi, ir jānodrošina iespēja pievienot jaunus kritisko punktu tirgus dalībniekus, kad tādi 
uzrodas. Tādēļ šajā grozījumā atsaucas uz to sarakstu pielikumā (Ia pielikums) un sauc tos 
par Ia pielikuma tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) “II pielikuma dalībnieks” ir jebkura 
II pielikumā noteiktā fiziskā vai juridiskā 
persona;

Or. en

Pamatojums

Šajā definīcijā apvienotas visas personas, kas regulas darbības jomā ietverto resursu 
piegādes ķēdēs darbojas kā kritiskie punkti. Tā ietver pasaules līmeņa kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kā arī citus piegādes ķēžu kritiskos punktus, kas uzskaitīti 
II pielikumā. Šī definīcija atšķiras no „II pielikuma tirgus dalībniekiem”. Definīcija 
nodrošina, ka konkrēti lejupējās piegādes ķēdes pienākumi attiecas uz visiem pasaules līmeņa 
II pielikuma dalībniekiem. Saskaņā ar šiem pienākumiem ir vispārēji jānosaka visi 
II pielikuma dalībnieki, ne tikai tie, kas reģistrēti ES.



AM\1051627LV.doc 129/321 PE546.838v01-00

LV

Grozījums Nr. 226
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) “Ia pielikuma dalībnieks” ir jebkura 
Ia pielikumā noteiktā fiziskā vai juridiskā 
persona;

Or. en

Pamatojums

Šajā definīcijā apvienotas visas personas, kas regulas darbības jomā ietverto resursu 
piegādes ķēdēs darbojas kā kritiskie punkti. Tā ietver pasaules līmeņa kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kā arī citus piegādes ķēžu kritiskos punktus, kas uzskaitīti 
Ia pielikumā. Šī definīcija atšķiras no „Ia pielikuma tirgus dalībniekiem”. Definīcija 
nodrošina, ka konkrēti lejupējās piegādes ķēdes pienākumi attiecas uz visiem pasaules līmeņa 
Ia pielikuma dalībniekiem. Saskaņā ar šiem pienākumiem ir vispārēji jānosaka visi 
Ia pielikuma dalībnieki, ne tikai tie, kas reģistrēti ES.

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 228
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 230
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – jd punkts (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 pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “piegādes ķēdes paraugprakse” atbilst 
ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīniju 

svītrots
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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;

Or. en

Pamatojums

Secības maiņas dēļ.

Grozījums Nr. 232
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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 maiņas dēļ.

Grozījums Nr. 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k punkts
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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;

k) “piegādes ķēdes paraugprakse” ir ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu
II pielikumā norādītā piegādes ķēdes 
paraugprakse;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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 maiņas dēļ.

Grozījums Nr. 235
Ska Keller
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Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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 maiņas dēļ.

Grozījums Nr. 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

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;

l) “riska pārvaldības plāns” ir tirgus 
dalībnieku rakstiski fiksēti risinājumi 
5. panta a) apakšpunktā identificētajiem 
piegādes ķēdes riskiem saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu14

III pielikumu;

__________________ __________________
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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.

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

Grozījums Nr. 237
Pablo Zalba Bidegain

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

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;

l) “riska pārvaldības plāns” ir tirgus 
dalībnieku rakstiski fiksēti risinājumi 
identificētajiem piegādes ķēdes riskiem, 
pamatoti uz ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādņu14 III pielikumu;

__________________ __________________
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.

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

Grozījums Nr. 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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). Tādējādi attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu kritiskie 
punkti, piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek dēvēti par „II pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „II pielikuma dalībniekiem”.

Grozījums Nr. 239
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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). Tādējādi attiecīgos gadījumos piegādes ķēžu kritiskie 
punkti, piemēram, kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumi, tiek dēvēti par „Ia pielikuma tirgus 
dalībniekiem” vai „Ia pielikuma dalībniekiem”.

Grozījums Nr. 240
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – o punkts
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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 
alvas, volframa un tantala, to rūdu un zelta 
importētāju pienākumi, kas saistīti ar to 
vadības sistēmām, riska pārvaldību, trešo 
personu veiktām revīzijām un informācijas 
nodošanu tālāk dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm 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;

Or. de

Grozījums Nr. 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
tirgus dalībnieku pienākumi, kas attiecīgi 
saistīti ar to vadības sistēmām, riska 
pārvaldību, trešo personu veiktām 
revīzijām un informācijas izpaušanu ar 
mērķi identificēt, novērst un ziņojumos 
norādīt 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;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Pablo Zalba Bidegain
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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 alvas, volframa un tantala, to 
rūdu un zelta tirgus dalībnieku 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;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Marielle de Sarnez

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

Or. fr

Pamatojums

Eiropas kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem regula jāpiemēro obligāti.

Grozījums Nr. 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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) “atbildīgs augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieks” ir jebkurš augšupējās 
piegādes ķēdes dalībnieks, kas atbilst 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm un ir iesniedzis revidētos 
pārskatus saskaņā ar 7. panta 3. vai 
7. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Pablo Zalba Bidegain

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 atbildīga tirgus dalībnieka
piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) “mikrouzņēmums” ir uzņēmums, 
kurā nodarbinātas ne vairāk kā 
10 personas un kura gada apgrozījums 
nepārsniedz EUR 2 miljonus saskaņā ar 
Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK1a;
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_______________
1a Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikums 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp).

Or. it

Grozījums Nr. 247
Paul Rübig, Othmar Karas

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

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) “ES līmeņa kompetentā iestāde” ir ES 
līmenī izraudzīta iestāde ar revīzijas 
kompetenci un zināšanām izejvielu un 
rūpniecības procesu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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

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 kompetenci un zināšanām 
izejvielu un rūpniecības procesu un
cilvēktiesību jomā, tostarp par sieviešu un 
bērnu dzīvību aizsardzības nozīmi 
konfliktu skartajās un augsta riska 
teritorijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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. 250
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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. 251
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q punkts
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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 
izraudzīta iestāde, kurā importētājiem 
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina 
atbilstību regulai.

Or. de

Grozījums Nr. 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qa) “uzņēmējdarbības konfidencialitāte 
un citi konkurences jautājumi” ir 
informācija par cenām un piegādātāju 
attiecības, neskarot turpmāku izvērstu 
interpretāciju; visu informāciju atklāj 
jebkuram institucionalizētam reģionālam 
vai globālam mehānismam, ja tas ir 
pilnvarots apkopot un apstrādāt 
informāciju par izrakteņiem no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qa) “nozares pārbaudes sistēma” ir 
brīvprātīgas piegādes ķēdes pienācīgas
pārbaudes procedūras, instrumenti vai 
mehānismi, kurus izstrādā un uzrauga 
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nozares apvienības, tostarp trešo personu 
veikti atbilstības novērtējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qa) “pārstrādāti metāli” ir reģenerēti 
galapatēriņa vai pēclietošanas produkti 
vai apstrādāti metāllūžņi, kas radušies 
produktu ražošanā; pārstrādāti metāli ir 
tādi pārpalikuši, novecojuši, bojāti metāla 
materiāli un metāllūžņi, kas satur 
rafinētus vai apstrādātus metālus, kurus 
var pārstrādāt, lai iegūtu alvu, tantalu, 
volframu un/vai zeltu; par pārstrādātiem 
metāliem neuzskata daļēji apstrādātus 
izrakteņus, neapstrādātus izrakteņus vai 
izrakteņus, kas ir citu rūdu ieguves 
blakusprodukti;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qb) “mikrouzņēmums” saskaņā ar 
Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikumu 
par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
definīciju (C(2003)1422) ir uzņēmums, 
kurā nodarbinātas mazāk nekā desmit
personas un kura gada apgrozījums 
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un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 
EUR 2 miljonus;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

qb) “nozares pārbaudes sistēma” ir 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
procedūras, instrumenti vai mehānismi, 
ko izstrādā un uzrauga nozares 
apvienības, tostarp trešo personu veiktas 
revīzijas;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Tirgus dalībnieka pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 259
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Tirgus dalībnieka pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 260
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Konflikta reģionu noteikšanas process

Or. de

Grozījums Nr. 261
Emma McClarkin
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ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Atbildīga importētāja pašdeklarācija

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Elastīgi tirgus dalībnieka pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 263
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīga importētāja pašsertifikācija Atbildīga tirgus dalībnieka pašsertifikācija

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 jomā ietverto
izrakteņu vai metālu importētāji var 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, deklarējot ES līmeņa
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. 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm tirgus 
dalībnieki veic visus pamatotos 
pasākumus un labticīgos centienus, lai 
izpildītu savus pienācīgas pārbaudes 
pienākumus saskaņā ar 4. un 5. pantu.
Katrs tirgus dalībnieks nodrošina, ka tas 
panāk pakāpeniskus, izmērāmus un 
savlaicīgus uzlabojumus saistībā ar 
atbilstību šiem pienākumiem. Atbilstīgās 
konkrētās pienācīgās pārbaudes veids un 
apjoms ir atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem, un to ietekmē tādi faktori kā 
tirgus dalībnieka pozīcija piegādes ķēdē, 
tā lielums, tā darbības veikšanas vieta, 
situācija konkrētajā valstī un iesaistīto 
produktu vai pakalpojumu nozare un 
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veids.

Or. en

Pamatojums

Jaunais 1. punkts atspoguļo ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstu, tostarp to, 
ka tiek paredzēts, ka uzņēmumi panāks izmērāmus un pakāpeniskus uzlabojumus, veicot 
pienācīgu pārbaudi.

Grozījums Nr. 266
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm tirgus 
dalībnieki veic visus pamatotos 
pasākumus un labticīgos centienus, lai 
izpildītu savus pienācīgas pārbaudes 
pienākumus saskaņā ar 4. un 5. pantu.
Katrs tirgus dalībnieks nodrošina, ka tas 
panāk pakāpeniskus, izmērāmus un 
savlaicīgus uzlabojumus saistībā ar 
atbilstību šiem pienākumiem. Atbilstīgās 
konkrētās pienācīgās pārbaudes veids un 
apjoms ir atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem, un to ietekmē tādi faktori kā 
tirgus dalībnieka pozīcija piegādes ķēdē, 
tā lielums, tā darbības veikšanas vieta, 
situācija konkrētajā valstī un iesaistīto 
produktu vai pakalpojumu nozare un 
veids.

Or. en

Pamatojums

Jaunais 1. punkts atspoguļo ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstu, tostarp to, 
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ka tiek paredzēts, ka uzņēmumi panāks izmērāmus un pakāpeniskus uzlabojumus, veicot 
pienācīgu pārbaudi.

Grozījums Nr. 267
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 jomā ietverto
izrakteņu vai metālu importētāji var 
pašdeklarēties 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

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 268
Ramon Tremosa i Balcells

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 

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

dokumentāciju, kurā importētājs apstiprina, 
ka pilda pienākumus, kā arī neatkarīgas 
trešās personas veiktas revīzijas rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Joachim Schuster

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. Jaunizveidojušos “konflikta reģionu” 
jēdziena skaidrojums veidojas dialogā 
starp Eiropas Komisiju, Eiropas 
Parlamentu, dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem.

Or. de

Grozījums Nr. 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

1. Tirgus dalībnieki īsteno visus 
pamatotos pasākumus un labticīgos 
centienus, lai izpildītu savus pienācīgas 
pārbaudes pienākumus saskaņā ar 4. un 
5. pantu. Katrs tirgus dalībnieks 
nodrošina, ka tas panāk pakāpeniskus, 
izmērāmus un savlaicīgus uzlabojumus 
saistībā ar atbilstību šiem pienākumiem. 
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pienākumus, kā arī neatkarīgas trešās 
personas veiktas revīzijas rezultātus.

Atbilstīgās konkrētās pienācīgās 
pārbaudes veids un apmērs ir atkarīgs no 
konkrētajiem apstākļiem, un to ietekmē 
tādi faktori kā tirgus dalībnieka pozīcija 
piegādes ķēdē, tā lielums, tā darbību 
veikšanas vieta, situācija konkrētajā valstī 
un iesaistīto produktu vai pakalpojumu 
nozare un veids. Īpašu uzmanību pievērš 
lejupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieku 
mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
situācijai.

Or. en

Pamatojums

Tas ir īpaši būtiski attiecībā uz mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un ir jāskata kopā 
ar grozījumiem 4. un 5. pantā.

Grozījums Nr. 271
Pablo Zalba Bidegain

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 jomā ietverto
izrakteņu vai metālu tirgus dalībnieki 
pašsertificējas par atbildīgiem tirgus 
dalībniekiem, deklarējot dalībvalsts 
kompetentajai iestādei, ka pilda piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus, 
kas izklāstīti šajā regulā. Deklarācija ietver 
dokumentāciju, kurā tirgus dalībnieks
apstiprina, ka pilda pienākumus, kā arī 
neatkarīgas trešās personas veiktas 
revīzijas rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Alessia Maria Mosca
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mikrouzņēmumiem, kas vēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, jāievēro norādījumi, kas 
uzskaitīti turpmākajos pantos, bet ir 
atbrīvoti no pienākumiem, kuri noteikti 
4. panta f) punkta iv) un v) apakšpunktā 
un g) punkta v) un vi) apakšpunktā, kā arī 
5. panta b) apakšpunktā; 7. panta 2. un 
3. punktā.

Or. it

Grozījums Nr. 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 274
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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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. 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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. 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

2. ES līmeņa kompetentā iestāde veic 
atbilstīgas ex post pārbaudes, lai 
nodrošinātu, ka pašsertificēti atbildīgi 
importētāji, kas importē šīs regulas 
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darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pilda pienākumus saskaņā ar šīs regulas 4., 
5., 6. un 7. pantu.

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

Or. en

Grozījums Nr. 277
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

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.

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka importētāji, 
kas importē šīs regulas darbības jomas 
izrakteņus un metālus, pilda pienākumus 
saskaņā ar šīs regulas 4., 5., 6. un 7. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 278
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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

Or. en
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Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 279
Pablo Zalba Bidegain

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 pašsertificēti atbildīgi 
tirgus dalībnieki, 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. 280
Nicola Danti

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz mikrouzņēmumiem neattiecas šīs 
regulas darbības joma un pienākumi.

Or. it

Grozījums Nr. 281
Bernd Lange

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Ikvienam izrakteņus un metālus, kas 
ietilpst regulas darbības jomā, saturošu 
produktu importētājam ir pienākums 
iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei 
dokumentus, kas apliecina šo izrakteņu 
un metālu atbilstību regulas prasībām. 
Iestādēm ir jāpieņem Doda-Franka aktam 
atbilstošas sertifikācijas apliecinājums šī 
panta izpratnē.

Or. de

Grozījums Nr. 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
pamatnostādnēm:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 283
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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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 
pamatnostādnēm:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 284
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Importētājs, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus:

Or. de

Grozījums Nr. 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgs importētājs, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 

Ikviens augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
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metālus: pārbaudes pamatnostādnēm:

Or. en

Pamatojums

Visas izmaiņas 4. pantā veiktas, lai atspoguļotu uzņēmumu paplašināto darbības jomu, 
vienlaikus nodrošinot, ka augšupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieki pilda pienākumus 
augšupējās piegādes ķēdē saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm un ka lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem ir jāpilda tikai elastīgi un lieluma ziņā atbilstīgi pienākumi lejupējās piegādes 
ķēdē.

Grozījums Nr. 286
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Atbildīgs tirgus dalībnieks, kas importē šīs 
regulas darbības jomā ietvertos izrakteņus 
un metālus:

Or. en

Grozījums Nr. 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

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 izrakteņiem un 
metāliem, kā arī galvenos pasākumus, kas 
veikti, lai nepieļautu nelikumīgu darbību 
finansēšanu, kas var izraisīt cilvēktiesību 
pārkāpumus un sieviešu un bērnu 
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ekspluatāciju un vardarbību pret 
sievietēm un bērniem,

Or. en

Grozījums Nr. 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 resursiem, kas ietverti 
šīs regulas darbības jomā,

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. „Regulas darbības jomā 
ietverto resursu” definīciju sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 289
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 resursiem, kas ietverti 
šīs regulas darbības jomā,

Or. en



PE546.838v01-00 160/321 AM\1051627LV.doc

LV

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku darbības jomu attiecībā uz resursiem. „Regulas darbības jomā 
ietverto resursu” definīciju sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 290
Joachim Schuster

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) apliecina un skaidri paziņo sabiedrībai 
visas kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi, kas saistīta ar konfliktu skartu 
un augsta riska teritoriju izcelsmes 
izrakteņiem un metāliem,

Or. de

Grozījums Nr. 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 un sistemātiski 
paziņo piegādātājiem un sabiedrībai 
piegādes ķēdes politiku, kas saistīta ar 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes resursiem, kuri ietverti šīs 
regulas darbības jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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

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

Grozījums Nr. 293
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Sk. „piegādes ķēdes paraugprakses” grozīto definīciju. Atsauce uz ESAO pamatnostādņu 
II pielikumu vairs nav vajadzīga.
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Grozījums Nr. 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
pamatnostādnēs ietvertā informācija. Savas iekšējās vadības sistēmas uzņēmumiem 
jāstrukturē arī citos veidos, ne tikai nosakot vadošo darbinieku pienākumus. Piemēram, sk. 
papildinājumu par alvu, tantalu un volframu, 1.B punkts (45. lpp.). Grozījums attiecībā uz 
10 gadiem ir saskaņots ar prasībām citās regulās.

Grozījums Nr. 295
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveido resursu piegādes ķēdes 
kontroles un pārredzamības sistēmu, 
ietverot II pielikuma dalībnieku piegādes 
ķēdē noteikšanu, ko var īstenot, 
piedaloties nozares virzītās programmās,

Or. en

Pamatojums

Sk. „piegādes ķēdes paraugprakses” definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 297
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izveido resursu piegādes ķēdes 
kontroles un pārredzamības sistēmu, 
ietverot Ia pielikuma dalībnieku piegādes 
ķēdē noteikšanu, ko var īstenot, 
piedaloties nozares virzītās programmās,

Or. en
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Pamatojums

Sk. „piegādes ķēdes paraugprakses” definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Grozījums Nr. 299
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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, 
attiecīgā gadījumā pēc brīvprātības 
principa iekļaujot piegādes ķēdes politiku 
līgumos un nolīgumos ar piegādātājiem 
atbilstīgi ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādņu II pielikumam,

Or. en

Pamatojums

Ne visos šīs regulas piemērošanā paredzētajos gadījumos ir atbilstīgi ar likumu noteikt 
uzņēmumiem ietvert īpašus punktus konkrētos līgumos. Lai gan tas būtu vēlams, tas tomēr 
būtu jāatstāj attiecīgā uzņēmuma kompetencē.
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Grozījums Nr. 300
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Grozījums Nr. 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādņu II pielikumam, un pēc 
iespējas palīdz piegādātājiem spēju 
veidošanā, lai uzlabotu pienācīgas 
pārbaudes izpildi,

Or. en

Grozījums Nr. 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 vai nozares līmeņa 
sūdzību mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās sistēmu vai 
veicinot Eiropas Ombuda atzinuma 
izmantošanu,

Or. en

Grozījums Nr. 303
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 vai nozares līmeņa
sūdzību mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās sistēmu,

Or. en

Grozījums Nr. 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – e punkts
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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 vai nozares līmeņa
sūdzību mehānismu kā agrīnās 
brīdināšanas riska apzināšanās sistēmu,

Or. en

Grozījums Nr. 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.
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Or. en

Pamatojums

Secības maiņas dēļ. Sk. nākamo punktu.

Grozījums Nr. 306
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Secības maiņas dēļ. Sk. nākamo punktu.
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Grozījums Nr. 307
Joachim Schuster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

f) attiecībā uz izrakteņiem izmanto 
pārraudzības ķēdi jeb piegādes ķēdes 
izsekojamības sistēmu, apkopo šādu 
informāciju kopā ar pavaddokumentiem 
no piegādātājiem un iesniedz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm:

Or. de

Grozījums Nr. 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 310
Jarosław Wałęsa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izrakteņu izcelsmes valsts, svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) izrakteņu izcelsmes valsts, iii) resursu izcelsmes valsts,

Or. en

Grozījums Nr. 312
Jarosław Wałęsa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 314
Jarosław Wałęsa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – f punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 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 konkrētiem 
ieteikumiem augšupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem, kā paredzēts ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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,
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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.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts vairs nav vajadzīgs, jo grozītais f) punkts saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm šajā 
gadījumā attiecas uz abiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 317
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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,
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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.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts vairs nav vajadzīgs, jo grozītais f) punkts saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm šajā 
gadījumā attiecas uz abiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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,
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pirmajā daļā izklāstītajiem 
pienākumiem II pielikuma tirgus 
dalībnieki izmanto pārraudzības ķēdi jeb 
piegādes ķēdes izsekojamības sistēmu, 
kurā ar pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

i) resursu apraksts, tostarp to 
tirdzniecības nosaukums un veids,

ii) II pielikuma 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, vietas, kurās 
resursus sagrupē, tirgo un pārstrādā; 
nodokļi un nodevas, kas samaksāti 
saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas šajā punktā atspoguļo plašāku uzņēmumu un resursu loku un nodrošina, ka i) līdz 
v) punktā 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. 320
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pirmajā daļā izklāstītajiem 
pienākumiem Ia pielikuma tirgus 
dalībnieki izmanto pārraudzības ķēdi jeb 
piegādes ķēdes izsekojamības sistēmu, 
kurā ar pavaddokumentiem sniegta šāda 
informācija:

i) resursu apraksts, tostarp to 
tirdzniecības nosaukums un veids,

ii) Ia pielikuma 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, papildu 
informācija, piemēram, par ieguves vietu, 
vietas, kurās resursus sagrupē, tirgo un 
pārstrādā; nodokļi un nodevas, kas 
samaksāti saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sk. pārstrādes materiālu definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 322
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus dalībnieks var pamatoti secināt, 
ka regulas darbības jomā ietvertie 
produkti ir iegūti tikai no pārstrādes 
resursiem, tas:

a) publisko savu konstatējumu un

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

Or. en

Pamatojums

Sk. pārstrādes materiālu definīciju 2. pantā.

Grozījums Nr. 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Jebkurš lejupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks pilda šā panta pirmās daļas a) 
līdz e) punktā noteiktos pienākumus un 
izveido resursu piegādes ķēdes kontroles 
un pārredzamības sistēmu saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm, kā arī lai veiktu 
piegādes ķēdes dalībnieku noteikšanu, ko 
var īstenot, piedaloties nozares virzītās 
programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
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Ja augšupējās un lejupējās piegādes ķēdes 
tirgus dalībnieks var pamatoti secināt, ka 
resursi 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. 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
pamatnostādnēm nosaka 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 pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 326
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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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 
pamatnostādnēm nosaka 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 pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 327
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Importētājs, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus vai metālus:

Or. de

Grozījums Nr. 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ikviens augšupējās piegādes ķēdes 
tirgus dalībnieks saskaņā ar ESAO 
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metālus: Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm:

Or. en

Pamatojums

Visas izmaiņas 5. pantā veiktas, lai atspoguļotu uzņēmumu paplašināto darbības jomu, 
vienlaikus nodrošinot, ka augšupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieki pilda pienākumus 
augšupējās piegādes ķēdē saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm un ka lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem ir jāpilda tikai elastīgi un apmēra ziņā atbilstīgi pienākumi lejupējās piegādes 
ķēdē.

Grozījums Nr. 329
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Atbildīgs tirgus dalībnieks, kas importē 
šīs regulas darbības jomā ietvertos
izrakteņus vai metālus:

Or. en

Grozījums Nr. 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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
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Or. en

Grozījums Nr. 331
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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,

a) identificē un novērtē negatīvās ietekmes 
riskus piegādes ķēdē, ņemot vērā savas
piegādes ķēdes politikas standartus un 
savas piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
pienākumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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 
pamatnostādnēm īsteno stratēģiju, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 334
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

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 
pamatnostādnēm īsteno stratēģiju, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

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, 
īsteno stratēģiju, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 337
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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) ziņo par piegādes ķēdes risku 
novērtējuma konstatējumiem norādītai 
tirgus dalībnieka augstākai vadībai,
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Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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:

ii) 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:

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 339
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 
pienācīgas pārbaudes ieteikumiem, ņemot 

ii) izstrādājot un pieņemot riska 
pārvaldības plānu, ņemot vērā savas 
spējas ietekmēt piegādātājus, kuri var 
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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:

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 pamatnostādņu tekstam.

Grozījums Nr. 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 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:

ii) saskaņā ar II pielikumu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu
pienācīgas pārbaudes ieteikumiem, ņemot 
vērā savas spējas ietekmēt piegādātājus, 
kuri var visefektīvāk novērst vai mazināt 
identificēto risku, un vajadzības gadījumā 
piemērot līdzekļus attiecībā uz tiem, 
izstrādā un pieņem riska pārvaldības 
plānu, kur paredz šādas iespējas:

Or. en

Grozījums Nr. 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ķēdē noteiktu II pielikuma 
dalībniekus,

b) darot visu iespējamo, lai novērtētu 
saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu 
noteikto II pielikuma dalībnieku 
pienācīgas pārbaudes paraugpraksi, 
pamatojoties uz pieejamiem revidētajiem 
ziņojumiem un/vai attiecīgā gadījumā citu 
atbilstošu informāciju.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 342
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ķēdē noteiktu Ia pielikuma 
dalībniekus,

b) darot visu iespējamo, lai novērtētu 
saskaņā ar iepriekš minēto 1. punkta a) 
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apakšpunktu noteikto Ia pielikuma 
dalībnieku pienācīgas pārbaudes 
paraugpraksi, pamatojoties uz pieejamiem 
revidētajiem ziņojumiem un/vai attiecīgā 
gadījumā citu atbilstošu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt, kā riska noteikšanu un novērtēšanu var veikt piegādes ķēdē 
lejupējākie tirgus dalībnieki, kas ir īpaši svarīgi MVU. Pieņemot šo grozījumu, tiek 
nodrošināts, ka mazākiem uzņēmumiem, kas nav Ia pielikuma tirgus dalībnieki, pienācīgu 
pārbaudi saskaņā ar 5. pantu var veikt, no noteiktajiem kritiskajiem punktiem saņemot 
revidētus ziņojumus, kad tie ir pieejami, un pārbaudot tos. Attiecībā uz lielākiem uzņēmumiem 
būtu lietderīgi izmantot arī citu informāciju.

Grozījums Nr. 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma tirgus dalībnieks veic 
riska mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm 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

Pieņemot šīs izmaiņas, minētais pienākums attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas 
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uzņēmumiem un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija („II pielikuma tirgus 
dalībnieki”). II pielikuma 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 
pamatnostādnēm pievienota tāpēc, lai tirgus dalībnieki apspriestos ar minētajām personām 
un vienotos par riska mazināšanas stratēģiju.

Grozījums Nr. 344
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 Ia pielikuma tirgus dalībnieks veic 
riska mazināšanas pasākumus, turpinot 
tirdzniecību vai to uz laiku pārtraucot, tas 
saskaņā ar ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm 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

Pieņemot šīs izmaiņas, minētais pienākums attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija („Ia pielikuma tirgus 
dalībnieki”). Ia pielikuma 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 
pamatnostādnēm pievienota tāpēc, lai tirgus dalībnieks apspriestos ar minētajām personām 
un vienotos par riska mazināšanas stratēģiju.
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Grozījums Nr. 345
Joachim Schuster

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 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.

Or. de

Grozījums Nr. 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 347
Pablo Zalba Bidegain

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 atbildīgs tirgus dalībnieks 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.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma tirgus dalībnieks
izmanto pasākumus un rādītājus, uz 
kuriem attiecas ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādņu III pielikums, 
un saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm novērtē
pakāpeniskus uzlabojumus.
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Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekš. Izmaiņas veiktas atbilstoši ESAO pamatnostādnēm un mainītajam uzņēmumu 
lokam. Šajā gadījumā šie pienākumi attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem 
un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija (sk. II pielikuma tirgus dalībnieku 
definīciju).

Grozījums Nr. 349
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 Ia pielikuma tirgus dalībnieks
izmanto pasākumus un rādītājus, uz 
kuriem attiecas ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādņu III pielikums, 
un saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm novērtē
pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. en

Pamatojums

Sk. iepriekš. Izmaiņas veiktas atbilstoši ESAO pamatnostādnēm un mainītajam uzņēmumu 
lokam. Šajā gadījumā šie pienākumi attiecas tikai uz kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem 
un citiem kritiskiem punktiem, kurus noteikusi Komisija (sk. Ia pielikuma tirgus dalībnieku 
definīciju).

Grozījums Nr. 350
Joachim Schuster
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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 importētājs 
izstrādātu ar konfliktiem un augstu risku 
saistītas stratēģijas, riska mazināšanas 
nolūkos tas balstās uz pasākumiem un 
rādītājiem, uz kuriem attiecas ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu
III pielikums, un mērī pakāpeniskus 
uzlabojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 augšupējās 
piegādes ķēdes tirgus dalībnieks izstrādātu 
ar konfliktiem un augstu risku saistītas 
stratēģijas, riska mazināšanas nolūkos tas 
balstās uz pasākumiem un rādītājiem, uz 
kuriem attiecas ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādņu III pielikums, 
un mērī pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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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 atbildīgs 
tirgus dalībnieks izstrādātu ar konfliktiem 
un augstu risku saistītas stratēģijas, riska 
mazināšanas nolūkos tas balstās uz 
pasākumiem un rādītājiem, uz kuriem 
attiecas ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādņu III pielikums, un mērī 
pakāpeniskus uzlabojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ikviens lejupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks saskaņā ar 1. punkta a) 
apakšpunktu nosaka un novērtē riskus 
savā resursu piegādes ķēdē:

a) darot visu iespējamo, lai savā resursu 
piegādes ķēdē noteiktu augšupējās 
piegādes ķēdes tirgus dalībniekus, un

b) darot visu iespējamo, lai novērtētu 
augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieku pienācīgas pārbaudes 
paraugpraksi, pamatojoties uz pieejamiem 
revidētajiem ziņojumiem un/vai attiecīgā 
gadījumā citu atbilstošu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 pamatnostādnēm apspriežas ar 
piegādātājiem un iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
vietējām un centrālās pašpārvaldes 
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 
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 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. 355
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgus dalībnieks, kas nav minēts 
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Ia pielikumā, veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas attiecīgā gadījumā 
un saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm apspriežas ar 
piegādātājiem un iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
vietējām un centrālās pašpārvaldes 
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 
Annex Ia 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 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. 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja lejupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieks veic riska mazināšanas 
pasākumus, turpinot tirdzniecību vai to uz 
laiku pārtraucot, tas saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm 
un vajadzības gadījumā apspriežas ar 
piegādātājiem un iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
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vietējām un centrālās pašpārvaldes 
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

Grozījums Nr. 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma tirgus dalībnieku pienācīgas 
pārbaudes revīziju veic neatkarīga trešā 
persona saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un diferencētas revīzijas prasības saskaņā ar ESAO 
pamatnostādnēm. 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 
šajā gadījumā ietverti regulas darbības jomā, revīzijas prasības tomēr neattiecas, ja vien viņi 
nav II pielikuma tirgus dalībnieki, t. i., kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi.

Grozījums Nr. 358
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ia pielikuma tirgus dalībnieku pienācīgas 
pārbaudes revīziju veic neatkarīga trešā 
persona saskaņā ar ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 359
Joachim Schuster

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.

Importētājs, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pasūta revīziju, ko veic neatkarīga trešā 
persona un rezultātus iesniedz dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieku pienācīgas pārbaudes revīziju 
veic neatkarīga trešā persona saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un diferencētas revīzijas prasības saskaņā ar ESAO 
pamatnostādnēm. Ne visiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir vajadzīga 
trešās personas veikta revīzija. Šī prasība attiecas tikai uz kritiskajiem punktiem. Tādējādi 
tiek nodrošināts arī tas, ka uz mazākiem uzņēmumiem, kas šajā gadījumā ietverti regulas 
darbības jomā, revīzijas prasības tomēr neattiecas, ja vien viņi nav kritiskie punkti, 
piemēram, kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi.

Grozījums Nr. 361
Pablo Zalba Bidegain

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 362
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, ļauj atbilstības novērtēšanas 
struktūrai veikt atbilstības novērtēšanu 
saskaņā ar 6.a pantā minēto atbilstības 
novērtēšanas sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 363
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā 
revīzijā:

svītrots

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,

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

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

Or. en
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Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā revīzijā: Saskaņā ar šā panta pirmo daļu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
neatkarīgas trešās personas veiktā revīzijā:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 365
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgas trešās personās veiktā revīzijā: Saskaņā ar šā panta pirmo daļu un ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
neatkarīgas trešās personas veiktā revīzijā:

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 pamatnostādnēm
neatkarīgas trešās personas veiktā revīzijā:

Or. en

Grozījums Nr. 367
Catherine Bearder

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 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, veselības 
aizsardzību un darba drošību raktuvju 
izmantošanā, tostarp raktuvju strādnieku 
drošību, un informācijas izpaušanu,

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem, 
ietverot arī tirgus dalībnieka vadības 
sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 
izpaušanu,

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu un materiālu loku. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 369
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem, 
ietverot arī tirgus dalībnieka vadības 
sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 
izpaušanu,

Or. en
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Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu un materiālu loku. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 370
Joachim Schuster

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

Or. de

Grozījums Nr. 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 regulas 
darbības jomā ietvertajiem resursiem, 
ietverot arī tirgus dalībnieka vadības 
sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 
izpaušanu,

Or. en



AM\1051627LV.doc 205/321 PE546.838v01-00

LV

Grozījums Nr. 372
Pablo Zalba Bidegain

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 atbildīga 
tirgus dalībnieka darbības, procesus un 
sistēmas, ko izmanto, lai īstenotu piegādes 
ķēdes pienācīgu pārbaudi attiecībā uz 
regulas darbības jomā ietvertajiem
izrakteņiem vai metāliem, ietverot arī 
atbildīga tirgus dalībnieka vadības 
sistēmu, riska pārvaldību un informācijas 
izpaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 374
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini
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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. Sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 375
Joachim Schuster

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 importētāja 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
prakses atbilstību šīs regulas 4., 5. un 
7. pantam,

Or. de

Grozījums Nr. 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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., 

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

Or. en

Grozījums Nr. 377
Pablo Zalba Bidegain

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 atbildīga 
tirgus dalībnieka piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes prakses atbilstību šīs 
regulas 4., 5. un 7. pantam,

Or. en

Grozījums Nr. 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pamatnostādnēs.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiek nodrošināts, ka visas revīzijas atbilst ESAO pamatnostādnēs noteiktajam 
standartam un specifikācijām.
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Grozījums Nr. 379
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 pamatnostādnēs.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 pamatnostādnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi tirgus dalībnieki var sadarboties, 
izmantojot nozares organizācijas, lai 
nodrošinātu, ka neatkarīgas trešās 
personas veiktā revīzija atbilst otrajai 
daļai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi tirgus dalībnieki var sadarboties, 
izmantojot nozares organizācijas, lai 
nodrošinātu, ka neatkarīgas trešās 
personas veiktā revīzija atbilst otrajai 
daļai.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus dalībnieki var sadarboties, 
izmantojot nozares organizācijas, lai 
nodrošinātu, ka neatkarīgas trešās 
personas veiktā revīzija atbilst otrajai 
daļai.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Atbilstības novērtēšanas sistēma

Komisija pieņem īstenošanas aktu, 
nosakot vienu vai vairākas atbilstības 
novērtēšanas sistēmas, kuras:

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

b) nodrošina atbilstības prezumpciju 
attiecībā uz regulas 4., 5. un 7. panta 
prasībām.

Šādu īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
13. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 385
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b pants

Atbilstības novērtēšanas struktūru 
paziņošana

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm struktūras, kas 
pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības 
novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo 
regulu.

2. Komisija dara publiski pieejamu 
sarakstu ar iestādēm, kas pilnvarotas 
atbilstīgi šai regulai, tām piešķirtajiem 
identifikācijas numuriem un darbībām, 
kurām tās ir pilnvarotas. Komisija 
nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

3. Dalībvalstis var paziņot tikai tās 
atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras 
atbilst 6.c panta prasībām.

4. Atbilstības novērtēšanas iestādes, kas 
akreditētas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 765/2008 atbilstīgi attiecīgam 
saskaņotam akreditācijas standartam 
saistībā ar tāda atbilstības novērtējuma 
veikšanu, kura pamatā ir noteikta 
atbilstības novērtējuma sistēma, uzskata 
par atbilstīgām 6.c panta prasībām.

5. Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi 
vai tikusi informēta, ka paziņotā struktūra 
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vairs neatbilst 6.c panta prasībām vai 
nepilda savus pienākumus, vajadzības 
gadījumā paziņojošā iestāde attiecīgi 
ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu 
atkarībā no tā, kādā ziņā attiecīgā 
struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību 
minētajām prasībām vai pildīt minētos 
pienākumus. Paziņojošā iestāde 
nekavējoties par to attiecīgi informē 
Komisiju un pārējās dalībvalstis.

6. Ja paziņojums tiek ierobežots, atcelts 
vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir 
beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts 
veic atbilstīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka minētās struktūras 
dokumentus apstrādā cita paziņotā 
struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir 
pieejami atbildīgajām paziņojošām 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 386
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c pants

Prasības saistībā ar atbilstības 
novērtēšanas struktūrām, kas vēlas 

saņemt paziņojumu

1. Atbilstības novērtēšanas struktūra tiek 
izveidota saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
un tai ir juridiskas personas statuss.
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2. Atbilstības novērtēšanas struktūra ir 
trešās puses struktūra, kas ir neatkarīga 
no importētāja, kuru tā novērtē, kā arī no 
kausēšanas/attīrīšanas uzņēmuma, 
kausēšanas/attīrīšanas uzņēmuma 
filiālēm, licenciātiem, līgumslēdzējiem, 
piegādātājiem un uzņēmumiem, kas 
sadarbojas atbilstības novērtēšanas jomā.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu 
apvienības vai profesionālas federācijas, 
kura pārstāv uzņēmumus, kuri importē, 
kausē vai attīra izrakteņus, var uzskatīt 
par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās 
neatkarība un interešu konflikta 
neesamība.

3. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav alvas, tantala, 
volframa, to rūdu un zelta importētāji, 
kausētāji vai attīrītāji.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti 
alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta 
tirdzniecībā, kausēšanā un attīrīšanā un 
nepārstāv šajās darbībās iesaistītās 
personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas 
var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai 
vai integritātei attiecībā uz tām 
novērtēšanas darbībām, kuras viņi ir 
pilnvaroti veikt. Tas jo īpaši attiecas uz 
konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nodrošina, lai to filiāļu vai apakšlīgumu 
slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības 
novērtēšanas darbību konfidencialitāti, 
objektivitāti vai taisnīgumu.

5. Atbilstības novērtēšanas struktūras un 
to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas 
darbības ar augstāko profesionālo 
integritāti un vajadzīgo tehnisko 
kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena 
un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla 
rakstura, kas varētu ietekmēt viņu 
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lēmumu vai atbilstības novērtēšanas 
darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz 
personām vai personu grupām, kuras ir 
ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6. Atbilstības novērtēšanas struktūra ir
spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas 
uzdevumus, kuri tai noteikti 6.d pantā un 
saistībā ar kuriem tā ir pilnvarota, 
neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic 
pati atbilstības novērtēšanas struktūra, vai 
tie tiek veikti tās uzdevumā un uz tās 
atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā 
vienmēr un par visām atbilstības 
novērtēšanas procedūrām, saistībā ar 
kurām tā ir pilnvarota, ir nepieciešamie:

a) darbinieki ar tehniskām zināšanām un 
pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai 
veiktu atbilstības novērtēšanas 
uzdevumus;

b) to procedūru apraksti, saskaņā ar 
kurām veic atbilstības novērtēšanu, 
nodrošinot pārredzamību un šo procedūru 
reproducējamību; tai ir izstrādāta 
pienācīga politika un procedūras, lai 
uzdevumi, kurus tā veic kā pilnvarotā 
struktūra, būtu nodalīti no pārējās 
darbības;

c) procedūras to darbību veikšanai, kurās 
pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, 
nozari, kurā tas darbojas, tās struktūru, 
attiecīgās produktu tehnoloģijas 
sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas 
process ir masveida vai sērijveida.

Tai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai 
pienācīgi veiktu tehniskos un 
administratīvos uzdevumus, kuri saistīti ar 
atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir 
piekļuve visam nepieciešamajam 
aprīkojumam vai iekārtām.

7. Darbiniekiem, kas ir atbildīgi par 
atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, 
ir:

a) atbilstoša tehniskā un profesionālā 
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izglītība visu to atbilstības novērtēšanas 
darbību jomā, saistībā ar kuru atbilstības 
novērtēšanas struktūra ir tikusi 
pilnvarota;

b) pietiekamas zināšanas par prasībām 
attiecībā uz veicamo novērtēšanu un 
atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c) atbilstīgas zināšanas un sapratne par 
pamatprasībām, piemērojamajiem 
saskaņotajiem standartiem un 
attiecīgajiem noteikumiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos un to 
īstenošanas noteikumos;

d) spēja sagatavot sertifikātus, 
dokumentāciju un ziņojumus, kas 
apliecina, ka ir veikta novērtēšana.

8. Pilnvarotā struktūra nodrošina 
atbilstības novērtēšanas struktūru, to 
augstākās vadības un darbinieku, kas veic 
novērtēšanu, neatkarību.

Atalgojums, ko saņem atbilstības 
novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa 
vadība un darbinieki, kas veic 
novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto 
novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9. Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir 
apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien 
atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati 
nav tieši atbildīga par atbilstības 
novērtēšanu.

10. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
darbinieki neizpauž dienesta noslēpumus 
attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, 
veicot savus pienākumus, uz kuriem 
attiecas 6.d pants vai valstu tiesību aktu 
noteikumi, kuri attiecas uz to, izņemot 
attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. 
Īpašumtiesības ir aizsargātas.

Or. en
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Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 387
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
6.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d pants

Pilnvaroto atbilstības novērtēšanas 
struktūru pienākumi

1. Pilnvarotā atbilstības novērtēšanas 
struktūra veic atbilstības novērtējumu 
saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas ir 
noteikta atbilstīgi 6.a pantam.

2. Ja pilnvarotā atbilstības novērtēšanas 
struktūra atklāj, ka importētājs nav 
izpildījis sertifikācijas sistēmā noteiktās 
prasības, tā pieprasa, lai minētais 
importētājs veiktu attiecīgus koriģējošos 
pasākumus, un neizsniedz atbilstības 
sertifikātu.

3. Ja, uzraugot atbilstību pēc sertifikāta 
izsniegšanas, pilnvarotā atbilstības 
novērtēšanas struktūra atklāj, ka kāds 
produkts vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa, 
lai importētājs veiktu attiecīgus 
koriģējošos pasākumus, un, ja 
nepieciešams, atceļ vai atsauc sertifikātu.

4. Ja korektīvi pasākumi netiek veikti vai 
tie nedod vēlamo rezultātu, pilnvarotā 
atbilstības novērtēšanas struktūra attiecīgi 
ierobežo, aptur vai atsauc attiecīgos 
sertifikātus.

Or. en
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Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. „Tirgus dalībnieka” definīciju sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 389
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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:
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Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. „Tirgus dalībnieka” definīciju sk. iepriekš.

Grozījums Nr. 390
Joachim Schuster

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 
importētājs, kas importē regulas darbības 
jomas izrakteņus un metālus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

Or. de

Grozījums Nr. 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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
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Pamatojums

Visas izmaiņas 7. pantā atspoguļo ierobežotākas revīzijas prasības 6. pantā un plašāku 
uzņēmumu loku. Saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm revīzija ir jāveic tikai attiecībā uz 
kritiskajiem punktiem, bet šajā pantā paredzētās ziņošanas un informācijas sniegšanas 
prasības attiecas uz visiem.

Grozījums Nr. 392
Pablo Zalba Bidegain

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 tirgus dalībnieks, kas importē 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, iesniedz dalībvalsts kompetentajai 
iestādei šādu dokumentāciju par 
iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en

Grozījums Nr. 393
Joachim Schuster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbildīgā importētāja nosaukumu, 
adresi, pilnīgu kontaktinformāciju un 
komercdarbības aprakstu,

a) savu nosaukumu, adresi, pilnīgu 
kontaktinformāciju un komercdarbības 
aprakstu,

Or. de

Grozījums Nr. 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 vajadzīgas 
revīzijas, ko veic neatkarīga trešā persona. Šī prasība attiecas tikai uz II pielikumā 
norādītajiem tirgus dalībniekiem, kā tas redzams iepriekš 6. panta grozījumos.

Grozījums Nr. 395
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 vajadzīgas 
revīzijas, ko veic neatkarīga trešā persona. Šī prasība attiecas tikai uz Ia pielikumā 
norādītajiem tirgus dalībniekiem, kā tas redzams iepriekš 6. panta grozījumos.

Grozījums Nr. 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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

Grozījums Nr. 397
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) sertifikātu, kas ir izsniegts pēc trešās 
personas veikta atbilstības novērtējuma
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

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 
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augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu 
īpatsvaru kopējā iegādāto izrakteņu 
daudzumā, kuru apstiprina neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu veikta revīzija.

kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Paplašinot uzņēmumu loku, tirgus dalībnieku ziņošanas pienākumi atkarībā no viņu vietas 
piegādes ķēdē atšķiras. Saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm 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 pamatnostādnēs izklāstītās.

Grozījums Nr. 399
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 Ia 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 pamatnostādnēm uz Ia pielikumā norādītajiem 
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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 pamatnostādnēs izklāstītās.

Grozījums Nr. 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
lejupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieki
iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei 
arī vadības ziņojumus, kas ietver šādu
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

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

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

c) augšupējās piegādes ķēdes dalībnieku 
vārds un adrese, ko identificējis tirgus 
dalībnieks saskaņā ar 4. un 5. pantu,

d) neatkarīgas trešās personas revīzija par 
katru augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieku tā piegādes ķēdē, kas veikta
atbilstoši regulas 6. pantā izklāstītajai 
jomai, mērķiem un principiem, kā tirgus 
dalībnieks ir noteicis saskaņā ar 4. un 
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5. pantu,

e) potenciālie vai faktiskie dalībnieka 
noteiktie riski un darbības, ko dalībnieks 
veicis, lai pārvaldītu riskus ziņošanas 
periodā saskaņā ar 5. pantu,

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

Or. en

Grozījums Nr. 401
Pablo Zalba Bidegain

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 
atbildīgs tirgus dalībnieks, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Grozījums Nr. 403
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 augšupējās piegādes ķēdes 
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 pamatnostādņu I pielikumā.

Grozījums Nr. 404
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā



PE546.838v01-00 226/321 AM\1051627LV.doc

LV

Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katra tā Ia pielikumā minētā piegādes 
ķēdes dalībnieka 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 pamatnostādņu 
I pielikumā.

Grozījums Nr. 405
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neatkarīgas trešās personas revīzija par 
katru Ia pielikuma dalībnieku tā piegādes 
ķēdē, kas veikta atbilstoši šīs regulas 
6. pantā izklāstītajai jomai, mērķiem un 
principiem, kā tirgus dalībnieks 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 pamatnostādņu I pielikumā. Tirgus dalībniekiem, kas nav minēti Ia pielikumā, nav 
vajadzīga neatkarīgas trešās personas veikta revīzija. Taču kā daļa no savas uzticamības 
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pārbaudes tiem ir jānosaka visas atbilstīgās kritiskās vietas savā piegādes ķēdē, kā paredzēts 
Ia pielikumā, kā arī jāsaņem un jāpārskata to trešās personas revīziju ziņojumi, kas veiktas 
attiecībā uz šo tirgus dalībnieku uzticamības pārbaudi.

Grozījums Nr. 406
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) potenciālie vai faktiskie tirgus 
dalībnieka noteiktie riski un darbības, ko 
tirgus dalībnieks 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 balstīta uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē, kā aprakstīts ESAO 
pamatnostādņu 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, ieguldītājiem un citām personām.

Grozījums Nr. 407
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, ko tirgus dalībnieks veicis, lai 
pastiprinātu centienus veikt uzticamības 
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pārbaudi ziņošanas periodā,

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pārbaude ir nepārtraukts un elastīgs process. Tādējādi tas ļauj tirgus 
dalībniekiem 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. 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pamatnostādņu I pielikumā.

Grozījums Nr. 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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



AM\1051627LV.doc 229/321 PE546.838v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus dalībnieka resursu piegādes 
ķēdes kontroles un pārredzamības 
sistēma, tostarp pasākumi, kas veikti, lai 
identificētu augšupējās piegādes ķēdes 
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 pamatnostādņu I pielikumā.

Grozījums Nr. 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) katra tā II pielikumā minētā piegādes 
ķēdes dalībnieka 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 pamatnostādņu 
I pielikumā.

Grozījums Nr. 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) neatkarīgas trešās personas revīzijas 
par katru II pielikuma dalībnieku tā 
piegādes ķēdē, kas veikta atbilstoši šīs 
regulas 6. pantā izklāstītajai jomai, 
mērķiem un principiem, kā tirgus 
dalībnieks 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 pamatnostādņu I pielikumā. Tirgus dalībniekiem, 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 tirgus dalībnieku uzticamības pārbaudi.

Grozījums Nr. 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) potenciālie vai faktiskie tirgus 
dalībnieka noteiktie riski un darbības, ko 
tirgus dalībnieks 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 
pamatnostādņu 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 
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risku mazināšanai. Šī informācija ir kritiski svarīga citiem uzņēmumiem, lai tie varētu veikt 
savu uzticamības pārbaudi, kā arī patērētājiem, ieguldītājiem un citām iesaistītajām 
personām.

Grozījums Nr. 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, ko tirgus dalībnieks veicis, lai 
pastiprinātu centienus veikt uzticamības 
pārbaudi ziņošanas periodā,

Or. en

Pamatojums

Uzticamības pārbaude ir nepārtraukts un elastīgs process. Tādējādi tas ļauj tirgus 
dalībniekiem 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. 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 tirgus 
dalībnieki iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem un dažādo ziņošanas prasības 
atbilstoši iepriekšējiem grozījumiem. Tas ir būtisks arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka 8. pantā 
ierosinātais baltais saraksts faktiski attiektos tikai uz tiem dalībniekiem un tirgus 
dalībniekiem, kuri ir izpildījuši savus uzticamības pārbaudes pienākumus, ko pierāda trešās 
personas revīzijas ziņojumi.

Grozījums Nr. 415
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 
Ia pielikumā minēto veidu tirgus 
dalībnieki iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un dažādo ziņošanas prasības atbilstoši 
iepriekšējiem grozījumiem. Tas ir būtisks arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka 8. pantā ierosinātais 
baltais saraksts faktiski attiektos tikai uz tiem dalībniekiem un tirgus dalībniekiem, kuri ir 
izpildījuši savus uzticamības pārbaudes pienākumus, ko pierāda trešās personas revīzijas 
ziņojumi.

Grozījums Nr. 416
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

importētājs, kas importē regulas darbības 
jomas metālus, iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. de

Grozījums Nr. 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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
augšupējās piegādes ķēdes tirgus 
dalībnieki iesniedz dalībvalsts 
kompetentajai iestādei šādu dokumentāciju 
par iepriekšējo kalendāro gadu:

Or. en

Grozījums Nr. 418
Pablo Zalba Bidegain

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 
atbildīgs tirgus dalībnieks, kas importē 
regulas darbības jomas metālus, iesniedz 
dalībvalsts kompetentajai iestādei šādu 
dokumentāciju par iepriekšējo kalendāro 
gadu:

Or. en
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Grozījums Nr. 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Apakšpunkts ir lieks, jo šī ziņošanas prasība attiecas tikai uz II pielikuma tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr. 420
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Apakšpunkts ir lieks, jo šī ziņošanas prasība attiecas tikai uz Ia pielikuma tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Grozījums Nr. 422
Joachim Schuster

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 kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumiem un adresēm, kuri 
ir importētāja piegādes ķēdē,

Or. de

Grozījums Nr. 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, kā arī

Or. en
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Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un dažādo ziņošanas prasības atbilstoši 
iepriekšējiem grozījumiem. II pielikuma tirgus dalībniekiem ir nepieciešama neatkarīgas 
trešās personas veikta revīzija, kā paredzēts 6. pantā un ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēs, ESAO piecu posmu sistēmā, kuras pamatā ir uz risku pamatota uzticamības 
pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē 4. posmā. Ir kritiski svarīgi, lai šī informācija tiktu iekļauta 
tirgus dalībnieku publiskajos ziņojumos.

Grozījums Nr. 424
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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, kā arī

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku uzņēmumu loku un dažādo ziņošanas prasības atbilstoši 
iepriekšējiem grozījumiem. Ia pielikuma tirgus dalībniekiem ir nepieciešama neatkarīgas 
trešās personas veikta revīzija, kā paredzēts 6. pantā un ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēs. Uz risku pamatota uzticamības pārbaude izrakteņu piegādes ķēdē ir 
paredzēta ESAO piecu posmu sistēmas 4. posmā. Ir kritiski svarīgi, lai šī informācija tiktu 
iekļauta tirgus dalībnieku publiskajos ziņojumos.

Grozījums Nr. 425
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
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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 
kausēšanas vai attīrīšanas uzņēmumiem 
importētāja piegādes ķēdē veic neatkarīgas 
trešās personas saskaņā ar šīs regulas 
6. panta darbības jomu, mērķiem un 
principiem,

Or. de

Grozījums Nr. 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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, kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 427
Daniel Caspary

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 sertifikātiem, kurus attiecībā uz 
visiem atbildīgiem kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmumiem importētāja 
piegādes ķēdē izsniedz neatkarīgas trešās 
personas atbilstības novērtēšanas 
struktūra saskaņā ar šīs regulas 6. panta 
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darbības jomu, mērķiem un principiem,

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 regulas darbības jomā 
ietverto resursu īpatsvaru no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām kopējā 
regulas darbības jomā ietverto resursu
daudzumā, ko apstiprina neatkarīgas trešās 
personas veikta revīzija saskaņā ar šīs 
regulas 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā „izrakteņi” ir aizstāts ar „regulas darbības jomā ietvertie 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. 429
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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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 regulas darbības jomā 
ietverto resursu īpatsvaru no konfliktu 
skartām un augsta riska teritorijām kopējā 
regulas darbības jomā ietverto resursu
daudzumā, ko apstiprina neatkarīgas trešās 
personas veikta revīzija saskaņā ar šīs 
regulas 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā „izrakteņi” ir aizstāts ar „regulas darbības jomā ietvertie 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. 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 resursu īpatsvaru no 
konfliktu skartām un augsta riska
teritorijām kopējā resursu daudzumā, ko
apstiprina neatkarīgas trešās personas 
veikta revīzija saskaņā ar šīs regulas 
6. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Tirgus dalībnieki, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
saviem pircējiem lejupējā piegādes ķēdē 
visu informāciju, kas iegūta un glabāta 
saskaņā ar importētāja piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes sistēmu saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO pamatnostādnēm, kurās ir aplūkoti konfidencialitātes un konkurences 
apsvērumi.

Grozījums Nr. 432
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. Tirgus dalībnieki, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
saviem pircējiem lejupējā piegādes ķēdē 
visu informāciju, kas iegūta un glabāta 
saskaņā ar importētāja piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes sistēmu saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums paredz plašāku piemērošanas jomu uzņēmumiem, kā arī nodrošina, lai ziņošanas 
prasības atbilstu ESAO pamatnostādnēm, kurās ir aplūkoti konfidencialitātes un konkurences 
apsvērumi.

Grozījums Nr. 433
Joachim Schuster

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. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Tirgus dalībnieki, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus, izpauž 
saviem pircējiem lejupējā piegādes ķēdē 
visu informāciju, kas iegūta un glabāta 
saskaņā ar importētāja piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes sistēmu saskaņā ar 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 435
Pablo Zalba Bidegain

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. Atbildīgs tirgus dalībnieks, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

5. Tirgus dalībnieki saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
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 tirgus dalībnieks
veicis, lai īstenotu pienākumus attiecībā uz 
vadības sistēmu un riska pārvaldību, kas 
attiecīgi izklāstītas 4. un 5. pantā, kā arī 
visu neatkarīgas trešās personas veiktu 
revīziju ziņojumus par atbildīgiem 
II pielikuma dalībniekiem tirgus 
dalībnieku piegādes ķēdē, pienācīgi ņemot 
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konfidencialitātes un citus konkurences 
jautājumus.

vērā uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku, kā arī nodrošina, lai ziņošanas prasības atbilstu ESAO 
pamatnostādnēm. Tajās ir ietverta prasība publicēt pilnus trešās personas veiktas revīzijas 
ziņojumus, kā tas ir aprakstīts, piemēram, 5. posma 3T. papildinājuma A.2.1. sadaļā.

Grozījums Nr. 437
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. Tirgus dalībnieki saskaņā ar ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm
katru gadu un iespējami plaši, tostarp 
internetā, publiski atklāj informāciju par 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku un praksi attiecībā uz atbildīgu 
sagādi. Ziņojumā iekļauj pasākumus, ko 
tirgus dalībnieks veicis, lai īstenotu 
pienākumus attiecībā uz vadības sistēmu 
un riska pārvaldību, kas attiecīgi izklāstītas 
4. un 5. pantā, kā arī visu neatkarīgas
trešās personas veiktu revīziju ziņojumus 
par atbildīgiem Ia pielikuma dalībniekiem 
tirgus dalībnieku piegādes ķēdē, pienācīgi 
ņemot vērā uzņēmējdarbības 
konfidencialitātes un citus konkurences 
jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Atspoguļo plašāku uzņēmumu loku, kā arī nodrošina, lai ziņošanas prasības atbilstu ESAO 
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pamatnostādnēm. Tajās ir ietverta prasība publicēt pilnus trešās personas veiktas revīzijas 
ziņojumus, kā tas ir aprakstīts, piemēram, 5. posma 3T. papildinājuma A.2.1. sadaļā.

Grozījums Nr. 438
Joachim Schuster

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. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

5. Tirgus dalībnieki katru gadu un 
iespējami plaši, tostarp internetā, publiski 
ziņo par savas piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes politiku un praksi attiecībā uz 
atbildīgu sagādi. Ziņojumā iekļauj 
pasākumus, ko tirgus dalībnieks veicis, lai 
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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.

īstenotu pienākumus attiecībā uz vadības 
sistēmu un riska pārvaldību, kas attiecīgi 
izklāstītas 4. un 5. pantā, kā arī ikvienas 
neatkarīgas trešās personas veiktu revīziju 
ziņojumus par augšupējās piegādes ķēdes 
tirgus dalībniekiem tirgus dalībnieku 
piegādes ķēdē, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitātes un 
citus konkurences jautājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Pablo Zalba Bidegain

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. Atbildīgs tirgus dalībnieks, 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 tirgus 
dalībnieks 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. en

Grozījums Nr. 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Regulas priekšlikums
7. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi II pielikuma dalībnieki, kas 
atrodas ārpus Eiropas Savienības 
teritorijas un 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, kā arī

b) rakstisku deklarāciju par atbilstību 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm, 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 pielikuma tirgus dalībnieki. Šiem uzņēmumiem ir jāsniedz pierādījumi, ka tie veic pienācīgu 
pārbaudi saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 442
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi Ia pielikuma dalībnieki, kas 
atrodas ārpus Eiropas Savienības 
teritorijas un kuri vēlas, lai tos iekļauj ES 



AM\1051627LV.doc 247/321 PE546.838v01-00

LV

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, kā arī

b) rakstisku deklarāciju par atbilstību 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
pamatnostādnēm, kurā ir norādīts arī šā 
dalībnieka nosaukums, adrese, pilnīga 
kontaktinformācija un tā komerciālo 
darbību apraksts.

Or. en

Pamatojums

Šis papildinājums ir paredzēts, lai Ia 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 
Ia pielikuma tirgus dalībnieki. Šiem uzņēmumiem ir jāsniedz pierādījumi, ka tie veic 
pienācīgu pārbaudi saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Atbildīgi augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieki, kas atrodas ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas un 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, kā arī

b) rakstisku deklarāciju par atbilstību 
ESAO Pienācīgas pārbaudes 
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pamatnostādnēm, kurā ir norādīts arī šā 
dalībnieka nosaukums, adrese, pilnīga 
kontaktinformācija un tā komerciālo 
darbību apraksts.

Or. en

Pamatojums

Tas sniedz iespēju iekļaut baltajā sarakstā arī ārpus Eiropas esošos kritiskos punktus, ja arī 
tie ir atbildīgi, tādējādi uzlabojot lejupējās piegādes ķēdes tirgus dalībnieku pārredzamību.

Grozījums Nr. 444
Marielle de Sarnez

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
pienākumi saistībā ar pienācīgu pārbaudi

1. Eiropas kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem, kas pārveido un importē 
izrakteņus un to koncentrātus, ir 
pienākums piegādes ķēdei piemērot 
Eiropas pienācīgas pārbaudes mehānismu 
vai Savienības sertifikācijas iestāžu par 
ekvivalentu atzītu pārbaudes sistēmu.

2. Savienības sertifikācijas iestādes 
pārliecinās par to, ka kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumi pareizi ievieš 
Eiropas pienācīgas pārbaudes 
mehānismu. Ja šis pienākums netiek 
pildīts, iestādes par to informē kausēšanas 
vai attīrīšanas uzņēmumu un pieprasa 
veikt korektīvus pasākumus, lai 
nodrošinātu to atbilstību Eiropas 
pienācīgas pārbaudes mehānismam. Ja 
pienākuma nepildīšana turpinās, 
Savienības sertifikācijas iestādes piemēro 
sankcijas par šīs regulas pārkāpšanu. Šīs 
sankcijas atceļ, tiklīdz kausēšanas vai 
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attīrīšanas uzņēmums nodrošina 
atbilstību šai regulai.

Or. fr

Pamatojums

Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir galvenie piegādes ķēdes dalībnieki, jo tie sāk savu 
darbību izrakteņu un to koncentrātu transformēšanas brīdī. Tāpēc tie var savākt, paziņot un 
pārbaudīt informāciju par izrakteņiem un dažādiem par tiem atbildīgiem uzņēmumiem. Šī 
iemesla dēļ regula tiem būtu jāpiemēro obligāti.

Grozījums Nr. 445
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Nozares pārbaudes sistēmas

1. Pārejas periodā attiecīgās nozares 
asociācijas var iesniegt pieteikumu 
Komisijai, lai to nozares pārbaudes 
sistēmu atzītu par līdzvērtīgu šīs regulas 
prasībām.

Pieteikumu pamato ar pierādījumiem un 
informāciju.

2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu 
var iesniegt vienīgi par tādām nozares 
pārbaudes sistēmām, kas jau bija 
izveidotas šīs regulas spēkā stāšanās 
dienā.

3. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un 
informāciju, kas sniegta saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, Komisija konstatē, ka 
konkrētā nozares pārbaudes sistēma — ja 
to atbildīgais tirgus dalībnieks pienācīgi 
izmanto — dod iespēju minētajam 
atbildīgajam tirgus dalībniekiem izpildīt 
4., 5., 6. un 7. pantā minētos pienākumus, 
tā šo sistēmu atzīst par līdzvērtīgu.
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4. Ieinteresētās personas informē 
Komisiju par visām izmaiņām vai 
atjauninājumiem nozares pārbaudes 
sistēmās, kuras ir atzītas par līdzvērtīgām 
saskaņā ar 3. punktu.

5. Komisija atsauc atzīto līdzvērtību, ja tā 
ir konstatējusi, ka nozares pārbaudes 
sistēmas izmaiņu dēļ atbildīgais tirgus 
dalībnieks nespēj izpildīt 4., 5., 6. un 
7. pantā minētos pienākumus, vai 
atkārtotos vai ievērojamos gadījumos, kad 
atbildīgo tirgus dalībnieku pienākumu 
neievērošana ir saistīta ar sistēmas 
nepilnībām.

6. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
par līdzvērtīgu atzīto nozares pārbaudes 
sistēmu reģistru internetā.

7. Neatkarīgas trešās personas revīziju 
neveic atbildīgajiem tirgus dalībniekiem, 
kuri var pierādīt, ka to importētos 
izrakteņus vai metālus ir ieguvušas tikai 
personas, kuras ir sertificētas par 
līdzvērtīgu atzītā nozares pārbaudes 
sistēmā, vai arī atbildīgajiem tirgus 
dalībniekiem, kuri paši ir sertificēti par 
līdzvērtīgu atzītā nozares pārbaudes 
sistēmā. Šādus sertifikātus nosūta 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Iuliu Winkler

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Nozares pārbaudes sistēmas

1. Pārejas periodā attiecīgās nozares 
asociācijas var iesniegt pieteikumu 
Komisijai, lai to nozares pārbaudes 
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sistēmu akreditētu saskaņā ar šīs regulas 
prasībām. Pieteikumu pamato ar 
pierādījumiem un informāciju.

2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu 
var iesniegt vienīgi par tādām nozares 
pārbaudes sistēmām, kas jau bija 
izveidotas šīs regulas spēkā stāšanās 
dienā.

3. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un 
informāciju, kas sniegta saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, Komisija konstatē, ka 
konkrētā nozares pārbaudes sistēma — ja 
to atbildīgais importētājs pienācīgi 
izmanto — dod iespēju minētajam 
atbildīgajam importētājam izpildīt 4., 5., 6. 
un 7. pantā minētos pienākumus, tā šo 
sistēmu akreditē.

4. Ieinteresētās personas informē 
Komisiju par visām izmaiņām vai 
atjauninājumiem nozares pārbaudes 
sistēmās, kuras ir akreditētas saskaņā ar 
3. punktu.

5. Komisija atsauc akreditāciju, ja tā ir 
konstatējusi, ka nozares pārbaudes 
sistēmas izmaiņu dēļ atbildīgais 
importētājs nespēj izpildīt 4., 5., 6. un 
7. pantā minētos pienākumus, vai 
atkārtotos vai ievērojamos gadījumos, kad 
atbildīgo importētāju pienākumu 
neievērošana ir saistīta ar sistēmas 
nepilnībām.

6. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
akreditēto nozares pārbaudes sistēmu 
reģistru internetā.

7. Neatkarīgas trešās personas revīziju 
neveic atbildīgajiem importētājiem, kuri 
var pierādīt, ka to importētos izrakteņus 
vai metālus ir ieguvušas tikai personas, 
kuras ir akreditētas par līdzvērtīgu atzītā 
nozares pārbaudes sistēmā, vai arī 
atbildīgajiem importētājiem, kuri paši ir 
akreditēti par līdzvērtīgu atzītā nozares 
pārbaudes sistēmā. Šādus sertifikātus 
nosūta kompetentajām iestādēm.
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Or. en

Grozījums Nr. 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu II pielikuma 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. Komentārus par piemērošanas jomu attiecībā uz materiāliem sk. iepriekš tekstā. 
Papildinājums, iekļaujot „II pielikuma dalībniekus”, ļauj noteikt citas atbilstīgās piegādes 
ķēžu kritiskās vietas un iekļaut tās sarakstā.

Grozījums Nr. 448
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu Ia pielikuma 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 
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vietas daudzu citu izrakteņu, kuri ietilpst grozītās regulas piemērošanas jomā, piegādes 
ķēdēs. Komentārus par piemērošanas jomu attiecībā uz materiāliem sk. iepriekš tekstā. 
Papildinājums, iekļaujot „Ia pielikuma dalībniekus”, ļauj noteikt citas atbilstīgās piegādes 
ķēžu kritiskās vietas un iekļaut tās sarakstā.

Grozījums Nr. 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu saraksts

Atbildīgu augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieku saraksts

Or. en

Pamatojums

Grozījumi šajā pantā kopā ar grozījumiem 7. un 15. pantā nodrošina, ka baltajā sarakstā ir 
iekļauti tikai kritisko punktu dalībnieki, kuri veic pienācīgu pārbaudi. Saskaņā ar Komisijas 
priekšlikumu bija pietiekami, ka kausēšanas un attīrīšanas uzņēmums ir daļa no atbildīgu 
importētāju piegādes ķēdes. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem kritiskajiem punktiem ir 
jāpierāda, ka tie ir atbildīgi, un Komisijai tas ir jāpārbauda.

Grozījums Nr. 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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 ES līmeņa 
kompetentās iestādes 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
atbildīgu II pielikuma 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 pamatnostādņu 
standartus. Lai padarītu šo sarakstu par patiesu stimulu, tiem būtu, piemēram, publiski jāziņo 
par savu uzticamības pārbaudi un jāpadara savas revīzijas ziņojumi pieejami saskaņā ar 
ESAO pamatnostādnēm. Šai sistēmai būtu jābūt atvērtai arī tiem kausēšanas/attīrīšanas 
uzņēmumiem, kuri pašlaik neietilpst Eiropas uzņēmumu piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 452
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

1. Pamatojoties uz informāciju dalībvalstu 
ziņojumos, kura sniegta, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 



AM\1051627LV.doc 255/321 PE546.838v01-00

LV

šīs regulas darbības jomas izrakteņu
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses.

atbildīgu Ia pielikuma dalībnieku
nosaukumi un adreses.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā 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 
pamatnostādņu standartus. Lai padarītu šo sarakstu par patiesu stimulu, tiem būtu, 
piemēram, publiski jāziņo par savu uzticamības pārbaudi un jāpadara savas revīzijas 
ziņojumi pieejami saskaņā ar ESAO pamatnostādnēm. Šai sistēmai būtu jābūt atvērtai arī 
tiem kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumiem, kuri pašlaik neietilpst Eiropas uzņēmumu piegādes 
ķēdē.

Grozījums Nr. 453
Christofer Fjellner

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, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un gan 
internetā, gan, izmantojot atbilstošus 
informācijas un saziņas kanālus, dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
šīs regulas darbības jomas izrakteņu 
atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi un adreses.

Or. en

Grozījums Nr. 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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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, kā minēts 
15. pantā, Komisija pieņem un dara 
publiski pieejamu lēmumu, kurā uzskaitīti 
atbildīgu augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieku nosaukumi un adreses.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma 
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. 456
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
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identificē atbildīgus kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz 
daļēju sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

identificē atbildīgus Ia pielikuma 
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. 457
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz 
daļēju sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām. Šo sarakstu 
sagatavo, ņemot vērā spēkā esošās 
ekvivalentās nozares, valdības vai citas 
pienācīgas pārbaudes sistēmas, kas aptver 
šīs regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, kā noteikts I pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 2. Komisija 1. punktā minētajā sarakstā 
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identificē atbildīgus kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumus, kas veic vismaz 
daļēju sagādi no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām.

identificē atbildīgus augšupējās piegādes 
ķēdes dalībniekus, kas veic vismaz daļēju 
sagādi no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Notiek apspriešanās 
ar ESAO sekretariātu.

Or. en

Pamatojums

Pielikumu numerācijas maiņa.

Grozījums Nr. 460
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 II pielikumā. Notiek apspriešanās 
ar ESAO sekretariātu.

Or. en
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Grozījums Nr. 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma dalībnieku 
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem II pielikuma dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā iepriekšējos grozījumos atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem” un „atbildīgiem importētājiem” ir aizstātas ar „II pielikuma 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. 462
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 

4. Komisija savlaicīgi, bet ne retāk kā ik 
pēc 6 mēnešiem, atjaunina informāciju, kas 
iekļauta sarakstā. Komisija svītro no 
saraksta tādu Ia pielikuma dalībnieku 
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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.

nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem Ia pielikuma dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā iepriekšējos grozījumos atsauces uz „atbildīgiem kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem” un „atbildīgiem importētājiem” ir aizstātas ar „Ia pielikuma 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. 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieku nosaukumus, kurus dalībvalstis 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs 
neatzīst par atbildīgiem augšupējās 
piegādes ķēdes dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Pablo Zalba Bidegain
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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 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 tirgus 
dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu kompetentās iestādes ES līmeņa kompetentās iestādes

Or. en

Grozījums Nr. 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kas atbild 
par šīs regulas piemērošanu.

ES līmeņa vienota kompetentā iestāde
atbild par šīs regulas piemērošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 467
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kas atbild 
par šīs regulas piemērošanu.

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kas saņem 
importētāju ziņojumus un pārbauda, vai 
tie atbilst regulas prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 468
Paul Rübig, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā triju mēnešu 
laikā no šīs regulas stāšanās spēkā dara 
zināmus Komisijai kompetento iestāžu 
nosaukumus un adreses. Dalībvalstis 
informē Komisiju par visām kompetento 
iestāžu nosaukumu un adrešu maiņām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 

2. Komisija publicē, tostarp internetā, visu 
atbilstošo informāciju par ES līmeņa 
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sarakstu saskaņā ar paraugu 
III pielikumā un 13. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. Komisija 
regulāri atjauno minēto sarakstu.

kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 atjaunina 
minēto sarakstu.

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā. 
Komisija regulāri atjaunina minēto 
sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Pielikumu numerācijas maiņa.

Grozījums Nr. 471
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 atjaunina 

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā. 
Komisija regulāri atjaunina minēto 
sarakstu.
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minēto sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Tirgus dalībnieku ex post pārbaudes

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 473
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Tirgus dalībnieku ex post pārbaudes

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Tirgus dalībnieku ex post pārbaudes

Or. en

Grozījums Nr. 475
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgu importētāju ex post pārbaudes Atbildīgu tirgus dalībnieku ex post 
pārbaudes

Or. en

Grozījums Nr. 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 jomā 
ietilpstošie tirgus dalībnieki pilda 4., 5., 6. 
un 7. pantā izklāstītos pienākumus.

Or. en
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Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 477
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 tirgus dalībnieki pilda 4., 
5., 6. un 7. pantā izklāstītos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 478
Joachim Schuster

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 importētāji, kas importē šīs 
regulas darbības jomas izrakteņus un 
metālus, pilda 4., 5., 6. un 7. pantā 
izklāstītos pienākumus.
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Or. de

Grozījums Nr. 479
Emma McClarkin
ECR grupas vārdā

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 pašdeklarēti atbildīgi 
importētāji, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Šajā regulā „pašdeklarācija” ir piemērotāks termins nekā „pašsertifikācija”.

Grozījums Nr. 480
Pablo Zalba Bidegain

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 pašsertificēti atbildīgi 
tirgus dalībnieki, kas importē šīs regulas 
darbības jomas izrakteņus un metālus, 
pilda 4., 5., 6. un 7. pantā izklāstītos 
pienākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 jomā 
ietilpstošie tirgus dalībnieki pilda 4., 5., 6. 
un 7. pantā izklāstītos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 tirgus dalībnieka atbilstību šīs 
regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
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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, 
pamatojoties uz vienotiem un saskaņotiem 
kontroles kritērijiem un standartiem, ko 
izveidojušas dalībvalstu kompetentās 
iestādes, 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.

Or. it

Grozījums Nr. 484
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 tirgus dalībnieka atbilstību šīs 
regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.
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Grozījums Nr. 485
Joachim Schuster

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 importētāja atbilstību šīs regulas 
prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 486
Christofer Fjellner

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 atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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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 atbildīga tirgus dalībnieka
atbilstību šīs regulas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 tirgus dalībnieka piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumu 
izpildi, ieskaitot vadības sistēmu, riska 
pārvaldību, neatkarīgās trešās personas 
veiktu revīziju un informācijas izpaušanu,

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 489
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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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 tirgus dalībnieka piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumu 
izpildi, ieskaitot vadības sistēmu, riska 
pārvaldību, neatkarīgās trešās personas 
veiktu revīziju un informācijas izpaušanu,

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 490
Joachim Schuster

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 importētāja piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildi, 
ieskaitot vadības sistēmu, riska pārvaldību, 
neatkarīgās trešās personas veiktu revīziju 
un informācijas izpaušanu,

Or. de

Grozījums Nr. 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārbaudi par atbildīga importētāja
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 

a) pārbaudi par tirgus dalībnieka piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumu 
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pienākumu izpildi, ieskaitot vadības 
sistēmu, riska pārvaldību, neatkarīgās 
trešās personas veiktu revīziju un 
informācijas izpaušanu,

izpildi, ieskaitot vadības sistēmu, riska 
pārvaldību, neatkarīgās trešās personas 
veiktu revīziju un informācijas izpaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 492
Pablo Zalba Bidegain

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 tirgus dalībnieka piegādes 
ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumu 
izpildi, ieskaitot vadības sistēmu, riska 
pārvaldību, neatkarīgās trešās personas 
veiktu revīziju un informācijas izpaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 493
Joachim Schuster

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, 
kas pierāda piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes pienākumu pienācīgu izpildi,

b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, 
kas pierāda piegādes ķēdes ESAO 
Pienācīgas pārbaudes pamatnostādņu 
pienācīgu izpildi,

Or. de

Grozījums Nr. 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 ziņošanas prasībās.

Grozījums Nr. 495
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 ziņošanas prasībās.

Grozījums Nr. 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ziņošanas prasību pārbaudi saskaņā 
ar 7. pantā noteikto jomu, mērķi un 
principiem,

Or. en

Grozījums Nr. 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Tirgus dalībnieki sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
uzrādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 498
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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 

4. Tirgus dalībnieki sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
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dokumentācijas un uzskaites uzrādīšanu. uzrādīšanu.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 499
Joachim Schuster

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. Importētāji sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
uzrādīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Tirgus dalībnieki sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minētās 
pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
telpām un dokumentācijas un uzskaites 
uzrādīšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 501
Pablo Zalba Bidegain

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. Atbildīgi tirgus dalībnieki sniedz visu 
vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 
1. punktā minētās pārbaudes, jo īpaši 
attiecībā uz piekļuvi telpām un 
dokumentācijas un uzskaites uzrādīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

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. 503
Ska Keller
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Verts/ALE grupas vārdā
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

Grozījums Nr. 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite par atbildīgu importētāju
pārbaudēm

Uzskaite par tirgus dalībnieku pārbaudēm

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 506
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite par atbildīgu importētāju
pārbaudēm

Uzskaite par tirgus dalībnieku pārbaudēm

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku.

Grozījums Nr. 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite par atbildīgu importētāju
pārbaudēm

Uzskaite par tirgus dalībnieku pārbaudēm
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Or. en

Grozījums Nr. 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes glabā uzskaiti par 
10. panta 1. punktā minētajām pārbaudēm 
kopā ar konkrētām norādēm par to būtību 
un rezultātiem, kā arī par visu tādu 
paziņojumu uzskaiti attiecībā uz 
korektīvām darbībām, ko veic saskaņā ar 
14. panta 2. punktu.

ES līmeņa kompetentā iestāde glabā 
uzskaiti par 10. panta 1. punktā minētajām 
pārbaudēm kopā ar konkrētām norādēm par 
to būtību un rezultātiem, kā arī par visu 
tādu paziņojumu uzskaiti attiecībā uz 
korektīvām darbībām, ko veic saskaņā ar 
14. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu veikto pārbaužu 
uzskaiti glabā vismaz 5 gadus.

ES līmeņa kompetentās iestādes veikto
pārbaužu uzskaiti glabā vismaz 5 gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
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Eiropas emblēmas par izrakteņu atbildīgu 
importēšanu ieviešana uzņēmumiem, kas 
darbojas lejupējā izrakteņu piegādes ķēdē

1. Uzņēmumiem, kas darbojas lejupējā 
izrakteņu piegādes ķēdē un kas pieņem 
lēmumu īstenot pienācīgas pārbaudes 
pasākumus, pamatojoties uz ESAO 
pamatnostādnēm vai ekvivalentām 
nozares pienācīgas pārbaudes iniciatīvām, 
Komisija piešķir Eiropas emblēmu par 
izrakteņu atbildīgu importēšanā.

2. Eiropas uzņēmumi, kas vēlas tikt 
sertificēti, Komisijai iesniedz dokumentus 
ar sīku informāciju par to īstenotajiem 
pienācīgas pārbaudes pasākumiem.

3. Pamatojoties uz iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, Komisija sertificē Eiropas
uzņēmumus, kas darbojas lejupējā 
izrakteņu piegādes ķēdē. Nosakot 
kritērijus emblēmas piešķiršanai, 
Komisija balstās uz ESAO Pienācīgas 
pārbaudes pamatnostādnēm un var 
apspriesties ar ESAO sekretariātu. 
Eiropas emblēmas par izrakteņu atbildīgu 
importēšanu piešķiršanas kritērijiem ir 
jābūt tikpat stingriem kā kritērijiem, kādi 
paredzēti ESAO sertifikācijas sistēmā.

4. Komisija var atzīt, ka Eiropas 
pienācīgas pārbaudes sistēma ir 
ekvivalenta nozares īstenotiem, 
uzņēmumos jau ieviestiem pārbaudes 
pasākumiem, ar kuriem īsteno tos pašus 
mērķus — padarīt drošu izrakteņu 
piegādes ķēdi —, kādus īsteno ar Eiropas 
mehānismu.

5. Uzņēmumi, kas saņem Eiropas 
emblēmu par izrakteņu atbildīgu 
importēšanu, tiek aicināti izvietot šo 
emblēmu savā interneta vietnē un par to 
informēt patērētājus Eiropā.

Or. fr
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Pamatojums

Eiropas emblēmas par izrakteņu atbildīgu importēšanu ieviešana uzņēmumiem, kas vēlētos 
īstenot pienācīgas pārbaudes iniciatīvas, ir stimulējoša un brīvprātīga sistēma, kas galu galā 
varēs radīt tirgus spiedienu uz citiem piegādes ķēdes dalībniekiem. Šī emblēma nebūtu 
jāizvieto uz produktiem. Eiropas uzņēmumi varēs to izvietot savā interneta vietnē vai izmantot 
savai saziņas stratēģijai.

Grozījums Nr. 511
Paul Rübig, Othmar Karas

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. ES līmeņa kompetentā iestāde apmainās 
ar informāciju, tostarp ar attiecīgajām 
muitas iestādēm, par jautājumiem, kas 
attiecas uz pašsertifikāciju un veiktajām ex 
post pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Joachim Schuster

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 paziņojumiem par importēšanu
un veiktajām ex post pārbaudēm.

Or. de

Grozījums Nr. 513
Paul Rübig, Othmar Karas
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes apmainās ar 
informāciju ar citu valstu kompetentajām 
iestādēm un ar Komisiju par nopietniem 
trūkumiem, kas konstatēti 10. panta 
minētajās ex post pārbaudēs, un par 
noteikumiem, kas piemērojami 
pārkāpumam, ievērojot 14. pantu.

2. ES līmeņa kompetentā iestāde apmainās 
ar informāciju ar Komisiju un 2. panta 
e) punktā minēto komiteju par nopietniem 
trūkumiem, kas konstatēti 10. panta 
minētajās ex post pārbaudēs, un par 
noteikumiem, kas piemērojami 
pārkāpumam, ievērojot 14. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestāžu sadarbībā pilnībā ievēro 
Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par datu aizsardzību un 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
noteikumus, kas attiecas uz konfidenciālas 
informācijas izpaušanu.

3. Sadarbībā starp ES līmeņa kompetento 
iestādi, Komisiju un 2. panta e) punktā 
minēto komiteju pilnībā ievēro 
Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par datu aizsardzību un 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 
noteikumus, kas attiecas uz konfidenciālas 
informācijas izpaušanu.

Or. en

Grozījums Nr. 515
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Resursu un kritisko punktu saraksts

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā dabas 
resursu tirdzniecība ietekmē konfliktus un 
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 Ia pielikuma darbības jomu, 
ņemot vērā informāciju, kura iegūta 
saskaņā ar 1. punktu. Regulas 
I pielikumu pārskata, lai paplašinātu 
regulas darbības jomā ietverto resursu 
sarakstu. Regulas Ia pielikumu pārskata 
nolūkā noteikt papildu kritiskās vietas 
regulas darbības jomā ietverto resursu 
piegādes ķēžu pārveidošanā un 
izsekojamībā, lai stiprinātu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz visiem 
I pielikuma resursiem. Šādu pārskatīšanu 
veic ne retāk kā ik pēc sešiem mēnešiem.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, lai izdarītu grozījumus I 
un Ia pielikumā, ievērojot 13. pantā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir skatāms saistībā ar grozījumiem, kuri attiecas uz regulas darbības jomā 
ietvertajiem resursiem un izstrādājumiem, vienlaikus paturot prātā to, ka ir jānorāda 



AM\1051627LV.doc 285/321 PE546.838v01-00

LV

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. 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra Deleģētie akti

Or. en

Grozījums Nr. 517
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra Deleģēšanas īstenošana

Or. en

Grozījums Nr. 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra Deleģētie akti

Or. en
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Grozījums Nr. 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Standarta deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 520
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 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).

Or. en

Grozījums Nr. 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 14. pantā, Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. en
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Pamatojums

Standarta deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 524
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komiteja pievērš īpašu uzmanību tam, 
lai, īstenojot regulu, tiktu ņemta vērā 
Doda-Franka akta iespējamā ekvivalence, 
tādējādi izvairoties no divkāršām 
sertificēšanas prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 525
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt atbilstīgajos 
pantos minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums par atsaukšanu pārtrauc šajā 
lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums par 
atsaukšanu pārtrauc šajā lēmumā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Pamatojums

Standarta deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 527
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Standarta deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 529
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d 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 
neizteiks iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai pēc Padomes iniciatīvas 
šo periodu var pagarināt par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Saskaņā ar 14. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai pēc Padomes iniciatīvas 
šo periodu var pagarināt par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Standarta deleģēto aktu procedūra.

Grozījums Nr. 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

svītrots

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 532
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

svītrots

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 13.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai pēc Padomes iniciatīvas 
šo periodu var pagarināt par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 13.a panta 2. punktā, Komisijai 
piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas 
spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai paātrinātu likumdošanas procesu, šajā grozījumā ietverts Nīderlandes ierosinājums, kas 
pašlaik tiek apspriests Padomē. Grozījums iesniegts, lai Parlaments varētu savlaikus 
apspriest šo priekšlikumu un pieņemt attiecīgu nostāju.

Grozījums Nr. 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 13.a panta 2. punktā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Lēmums par 
atsaukšanu pārtrauc šajā lēmumā minēto 
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pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 dabas 
resursu tirdzniecība ietekmē konfliktus un 
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 
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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 darbības jomu, 
ņemot vērā informāciju, kura iegūta
saskaņā ar 1. punktu. Regulas 
I pielikumu pārskata, lai paplašinātu 
regulas darbības jomā ietverto resursu 
sarakstu. Regulas II pielikumu pārskata 
nolūkā noteikt papildu kritiskās vietas 
regulas darbības jomā ietverto resursu 
piegādes ķēžu pārveidošanā un
izsekojamībā, lai stiprinātu piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi attiecībā uz visiem 
I pielikuma resursiem. Šādu pārskatīšanu 
veic ne retāk kā ik pēc sešiem mēnešiem.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
lai paplašinātu regulas darbības jomā 
ietverto resursu sarakstu, kā noteikts 
2. punktā.

4. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un tos 
piemēro, kamēr nav izteikti nekādi 
iebildumi atbilstoši 5. punktam. 
Paziņojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par deleģētu aktu, kas pieņemts 
saskaņā ar šo pantu, norāda iemeslus 
steidzamības procedūras piemērošanai.

5. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
saskaņā ar 13.a panta 1. punktā minēto 
procedūru. Šādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ deleģēto aktu, tiklīdz tā 
ir saņēmusi paziņojumu par Eiropas 
Parlamenta vai Padomes lēmumu izteikt 
iebildumus.

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir skatāmi saistībā ar grozījumiem, kuri attiecas uz regulas darbības jomā 
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ietvertajiem resursiem un izstrādājumiem, 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. 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Darbības jomas paplašināšana attiecībā 
uz resursiem

1. Komisija regulāri pārskata notikumu 
attīstību attiecībā uz to, kā globālā dabas 
resursu tirdzniecība ietekmē konfliktus un 
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 darbības jomu attiecībā uz 
resursiem, kā noteikts I pielikumā, ņemot 
vērā informāciju, kura iegūta saskaņā ar 
1. punktu. Regulas I pielikumu pārskata, 
lai paplašinātu regulas darbības jomā 
ietverto resursu sarakstu un noteiktu 
papildu kritiskās vietas regulas darbības 
jomā ietverto resursu piegādes ķēžu 
pārveidošanā un izsekojamībā nolūkā 
stiprināt piegādes ķēdes pienācīgu 
pārbaudi. Šādu pārskatīšanu veic ne retāk 
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kā ik pēc sešiem mēnešiem.

3. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, 
lai paplašinātu regulas darbības jomā 
ietverto resursu sarakstu, kā noteikts 
2. punktā. Komisija ir pilnvarota veikt 
grozījumus I un II pielikumā saskaņā ar 
LESD 290. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants kopā ar grozījumiem 13. pantā sniedz iespēju automātiski ietvert regulas darbības 
jomā papildu dabas resursus un laika gaitā nodrošināt, lai tiktu sasniegti mērķi izjaukt 
cēloņsakarību starp dabas resursu izmantošanu un konfliktu finansēšanu.

Grozījums Nr. 542
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārkāpumam piemērojami noteikumi Pārkāpumam piemērojami noteikumi un 
sankcijas

Or. en

Grozījums Nr. 543
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, kas 
piemērojami šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem.

1. Eiropas Komisija paredz finanšu 
sankcijas, kas piemērojamas šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 544
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paredz noteikumus, kas 
piemērojami šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem.

1. Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā 
uz sankcijām, kas piemērojami šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
sankciju īstenošanu un izpildi.
Paredzētajām sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

Or. en

Pamatojums

Šie ir standarta noteikumi, kas ir apstiprināti citās regulās.

Grozījums Nr. 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 tirgus dalībnieks.

Or. en
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Pamatojums

Apzīmējuma „tirgus dalībnieki” izmantošana atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz 
uzņēmumiem, kā arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek 
piemērots visiem iesaistītajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 546
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 tirgus dalībnieks.

Or. en

Pamatojums

Apzīmējuma „tirgus dalībnieki” izmantošana atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz 
uzņēmumiem, kā arī nodrošina, ka pienākums veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi tiek 
piemērots visiem iesaistītajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 547
Joachim Schuster

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 importētājs.

Or. de
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Grozījums Nr. 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 tirgus dalībnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Pablo Zalba Bidegain

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 atbildīgs tirgus 
dalībnieks.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Joachim Schuster

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja korektīva darbība, ko veic atbildīgs 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 

3. Ja korektīvā darbība, ko veic 
importētājs, nav pienācīga, kompetentā 
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iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

iestāde paziņo importētājam par finanšu 
sankcijām, ko paredzējusi Eiropas 
Komisija, un informē Eiropas Komisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 551
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
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 tirgus 
dalībnieks, nav pienācīga, kompetentā 
iestāde sniedz tirgus dalībniekam
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. 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 tirgus 
dalībnieks, nav pienācīga, kompetentā 
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iestāde attiecībā uz šīs regulas darbības 
jomas izrakteņiem vai metāliem sniedz 
importētājam atbildīga importētāja 
sertifikāta neatzīšanas paziņojumu un 
informē Komisiju.

iestāde sniedz tirgus dalībniekam
paziņojumu par neatbilstību un informē 
Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Pablo Zalba Bidegain

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 
tirgus dalībnieks, nav pienācīga, 
kompetentā iestāde attiecībā uz šīs regulas 
darbības jomas izrakteņiem vai metāliem 
sniedz importētājam atbildīga tirgus 
dalībnieks sertifikāta neatzīšanas 
paziņojumu un informē Komisiju.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants

Savienības papildu pasākumi

Komisija sešu mēnešu laikā no šīs regulas 
pieņemšanas dienas iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta 
priekšlikumu par papildu pasākumu 
pieņemšanu atbalsta un stimulu veidā, lai 
veicinātu pilnīgu uzņēmumu līdzdalību 
iepirkumos un šajā regulā noteikto 
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pienākumu izpildi, jo īpaši ņemot vērā 
mazo un vidējo uzņēmumu īpašās 
vajadzības un grūtības.

Or. it

Grozījums Nr. 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 pielikuma 
dalībniekiem, kā noteikts 7. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta
3. punkta a) un b) apakšpunktā un 7. panta 
7. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. „Tirgus dalībnieka” definīciju sk. iepriekš. 
Papildinājuma „atbildīgi II pielikuma dalībnieki” atspoguļo grozījumus 7. pantā izklāstītajās 
ziņošanas prasībās. Skatīt arī iepriekšējos komentārus par „atbildīgu II pielikuma 
dalībnieku” un 8. pantu.

Grozījums Nr. 556
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
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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 Ia pielikuma 
dalībniekiem, kā noteikts 7. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta
3. punkta b) un c) apakšpunktā un 7. panta 
6.a punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas atspoguļo plašāku uzņēmumu loku. „Tirgus dalībnieka” definīciju sk. iepriekš. 
Papildinājuma „atbildīgi Ia pielikuma dalībnieki” atspoguļo grozījumus 7. pantā izklāstītajās 
ziņošanas prasībās. Skatīt arī iepriekšējos komentārus par „atbildīgu Ia pielikuma 
dalībnieku” un 8. pantu.

Grozījums Nr. 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 augšupējās 
piegādes ķēdes dalībniekiem, kā noteikts 
7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 7. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā un 7. panta 
6. punkta a) apakšpunktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 559
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem.

Grozījums Nr. 560
Christofer Fjellner

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 piecos
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. en

Grozījums Nr. 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

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 
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pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Pablo Zalba Bidegain

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 spēkā 
stāšanās datuma un pēc tam reizi trīs 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. en

Grozījums Nr. 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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efektīvas valsts un starptautiskas 
pienācīgas pārbaudes sistēmas un 
saistītās atbalsta sistēmas, tostarp 
uzticamas sertifikācijas un izsekojamības 
sistēmas, un risināt attīstības vajadzības 
saistībā ar:

a) dabas resursu no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām izmantošanu un 
tirdzniecību, un

b) šīs regulas īstenošanu, tostarp:

i) atbalstu uzņēmumiem veikt atbildīgu 
sagādi no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām, nodrošinot tehnisku un 
cita veida palīdzību un vadību tirgus 
dalībniekiem un ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu situāciju un to stāvokli 
piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas 
prasību ievērošanu;

ii) 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;

iii) saturīgus politiskus dialogus par 
atbildīgu sagādi ar trešām valstīm un 
citām iesaistītajām pusēm;

iv) ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, jo 
īpaši papildu iniciatīvas patērētāju, 
ieguldītāju 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 iekšpolitiku un ārpolitiku. 
Atbilstīgā gadījumā likumdošanas 
priekšlikumi būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Eiropas Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziņojumu 
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par atbilstīgi šim pantam īstenotajiem 
papildu pasākumiem, to ietekmi un 
efektivitāti.

Or. en

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 turpmāk attīsta 
integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei, kas ierosināta kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu 
un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde”.

Grozījums Nr. 564
Ska Keller
Verts/ALE grupas vārdā
Judith Sargentini

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:

a) dabas resursu no konfliktu skartām un 
augsta riska teritorijām izmantošanu un 
tirdzniecību, un
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b) šīs regulas īstenošanu, tostarp:

i) atbalstu uzņēmumiem veikt atbildīgu 
sagādi no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām, nodrošinot tehnisku un 
cita veida palīdzību un vadību tirgus 
dalībniekiem un ņemot vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu situāciju un to stāvokli 
piegādes ķēdē, lai veicinātu šīs regulas 
prasību ievērošanu;

ii) 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;

iii) saturīgus politiskus dialogus par 
atbildīgu sagādi ar trešām valstīm un 
citām iesaistītajām pusēm;

iv) ciešu sadarbību ar dalībvalstīm, jo 
īpaši papildu iniciatīvas patērētāju, 
ieguldītāju un klientu informēšanas jomā, 
kā arī sniedzot tehnisku un cita veida 
palīdzību saskaņā ar i) punktu.

2. Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās 
darbības dienests vajadzības gadījumā 
papildu pasākumu mērķus īsteno, 
izmantojot politiskus dialogus, plānošanu 
un atbilstīgu iekšpolitiku un ārpolitiku. 
Atbilstīgā gadījumā 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

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 
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teritorijām, ir jāīsteno papildu pasākumi. Komisija un EĀDD piemēro un turpmāk attīsta 
integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei, kas ierosināta kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu 
un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde”.

Grozījums Nr. 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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, tostarp 
tirgus dalībniekiem paredzēta rakstiska 
materiāla formā, ņemot vērā 
mikrouzņēmumu, 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 
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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, ieguldītāju 
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 iekšpolitiku un ārpolitiku. 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

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 turpmāk attīsta 
integrētu ES pieeju atbildīgai sagādei, kas ierosināta kopīgajā paziņojumā „Konfliktu skartu 
un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde. Integrētas ES pieejas 
izstrāde”.

Grozījums Nr. 566
Pablo Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro no...*

___________________________

*OV: Lūgums ievietot datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro no....*.

_______________________

*OV: Lūgums ievietot datumu: 18 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. it

Grozījums Nr. 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
I pielikums – produkta apraksts – 17.a līdz 17.n rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Hroms

Akmeņogles

Kobalts

Varš

Dimanti

Zelts

Nefrīti



AM\1051627LV.doc 315/321 PE546.838v01-00

LV

Lazurīts

Retzemju elementi

Rubīni

Safīrs

Tantals

Alva

Volframs

Or. en

Pamatojums

Grozījums atspoguļo plašāku jomu attiecībā uz resursiem. Skatīt „regulas darbības jomā 
ietverto resursu” definīciju. Jāņem vērā, ka Komisija pašlaik pārskata I pielikumu, lai 
paplašinātu regulas darbības jomā ietverto resursu sarakstu (skatīt jauno 14. pantu).

Grozījums Nr. 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Regulas darbības jomas izrakteņu un metālu saraksts pēc to klasifikācijas Kombinētajā 
nomenklatūrā 

KN kods Produkta apraksts

2609 00 00 Alvas rūdas un koncentrāti

2611 00 00 Volframa rūdas un koncentrāti

2615 90 00 Tantala rūdas un koncentrāti

2616 90 00 Zelta rūdas un koncentrāti

2825 90 40 Volframa oksīdi un hidroksīdi

2849 90 30 Volframa karbīdi

2849 90 50 Tantala karbīdi

7108 Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai 
pulverveidā

8001 Neapstrādāta alva



PE546.838v01-00 316/321 AM\1051627LV.doc

LV

8003 00 00 Alvas stieņi, lietņi, profili un stieples

8007 00 Citi alvas izstrādājumi

8101 10 00 Volframa pulveri

8101 94 00 Neapstrādāts volframs, ieskaitot ar 
vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus

8101 96 00 Volframa stieples

8101 99 Volframa stieņi, izņemot ar vienkāršu 
saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, 
sloksnes, lentes un folija, un citi

8103 20 00 Neapstrādāts tantals, ieskaitot ar 
vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus; pulveri

8103 90 Tantala stieņi, izņemot ar vienkāršu 
saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, 
sloksnes, lentes un folija, un citi

Grozījums

Regulas darbības jomas resursu saraksts

Izrakteņi

Metāli

Pusdārgakmeņi

Dārgakmeņi

Or. en

Grozījums Nr. 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

KN kods Produkta apraksts

2609 00 00 Alvas rūdas un koncentrāti

2611 00 00 Volframa rūdas un koncentrāti
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2615 90 00 Tantala rūdas un koncentrāti

2616 90 00 Zelta rūdas un koncentrāti

2825 90 40 Volframa oksīdi un hidroksīdi

2849 90 30 Volframa karbīdi

2849 90 50 Tantala karbīdi

7108 Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai 
pulverveidā

8001 Neapstrādāta alva

8003 00 00 Alvas stieņi, lietņi, profili un stieples

8007 00 Citi alvas izstrādājumi

8101 10 00 Volframa pulveri

8101 94 00 Neapstrādāts volframs, ieskaitot ar 
vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus

8101 96 00 Volframa stieples

8101 99 Volframa stieņi, izņemot ar vienkāršu 
saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, 
sloksnes, lentes un folija, un citi

8103 20 00 Neapstrādāts tantals, ieskaitot ar 
vienkāršu saķepināšanu izgatavotus 
stieņus; pulveri

8103 90 Tantala stieņi, izņemot ar vienkāršu 
saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, 
sloksnes, lentes un folija, un citi

Grozījums

Izrakteņi

Metāli

Dārgakmeņi

Pusdārgakmeņi

Or. en

Grozījums Nr. 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
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Ia pielikums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums 

To kritisko vietu saraksts, kas noteiktas 
regulas darbības jomā ietverto resursu 

piegādes ķēdēs

- “kausēšanas uzņēmumi”

- “attīrīšanas uzņēmumi”

Or. en

Pamatojums

Jaunais Ia pielikums ir atbilstīgs „Ia pielikuma tirgus dalībnieku”, „Ia pielikuma dalībnieku” 
un „atbildīgu Ia pielikuma dalībnieku” definīcijai. Īpašus pienākumus piemēro tirgus 
dalībniekiem, kas darbojas kā kritiskās vietas atbilstīgajās piegādes ķēdēs, tostarp 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
II pielikums – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pantā minētā atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksta paraugs

Atbildīgu Ia pielikuma dalībnieku 
saraksts

Or. en

Grozījums Nr. 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Regulas priekšlikums
II pielikums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A sleja: Kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumi alfabētiskā secībā

A sleja: Ia pielikuma dalībnieka 
nosaukums alfabētiskā secībā

B sleja: Kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmuma adrese

B sleja: Ia pielikuma dalībnieka adrese

C sleja: (*) norāde, ja kausēšanas vai 
attīrīšanas uzņēmums veic izrakteņu 
sagādi no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām

C sleja: Dalībnieka Ia pielikuma 
kategorija

D sleja: (*) rādītājs, ja Ia pielikuma 
dalībnieks iesaistās konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes resursu 
atbildīgā sagādē

Or. en

Grozījums Nr. 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums

To kritisko vietu saraksts, kas noteiktas 
regulas darbības jomā ietverto resursu 

piegādes ķēdēs 

- “kausēšanas uzņēmumi”

- “attīrīšanas uzņēmumi”

- “lietuve”

- “izejvielu biržas”

- “dimantu un dārgakmeņu biržas”

Or. en

Grozījums Nr. 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Regulas priekšlikums
IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums

8. pantā minēto augšupējās piegādes 
ķēdes dalībnieku saraksta paraugs

A sleja: Augšupējās piegādes ķēdes 
dalībnieka nosaukums alfabētiskā secībā

B sleja: Kausēšanas vai attīrīšanas 
uzņēmuma adrese

C sleja: Dalībnieka saimnieciskā darbība

D sleja: (*) rādītājs, ja augšupējās 
piegādes ķēdes dalībnieks iesaistās 
konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes resursu atbildīgā sagādē

Or. en

Grozījums Nr. 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
IIb pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb pielikums

Atbildīgu II pielikuma dalībnieku saraksts

A sleja: II pielikuma dalībnieka 
nosaukums alfabētiskā secībā

B sleja: II pielikuma dalībnieka adrese

C sleja: Dalībnieka II pielikuma 
kategorija

D sleja: Rādītājs, ja II pielikuma 
dalībnieks iesaistās konfliktu skartu un 
augsta riska teritoriju izcelsmes resursu 
atbildīgā sagādē
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Or. en


