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Pakeitimas 24
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, 
jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atliekamas išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas, susijęs su gamtos 
ištekliais iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų

Or. en

Pakeitimas 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, 
jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atliekamas išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas, susijęs su gamtos 
ištekliais iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų
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Or. en

Pakeitimas 26
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir 
aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
importuotojai, perdirbėjai ir galutiniai 
naudotojai teikia privalomas ataskaitas, 
susijusias su išsamiu tiekimo grandinės 
patikrinimu

Or. de

Pakeitimas 27
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai pateikia 
savideklaraciją, susijusią su išsamiu 
tiekimo grandinės patikrinimu
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Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, 
jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka 
pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atliekamas išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas, susijęs su gamtos 
ištekliais iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų

Or. en

Pakeitimas 29
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų importuotojai atlieka

kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal 
kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų 
rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų veiklos vykdytojai atlieka
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pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo 
grandinės patikrinimu

Or. en

Pakeitimas 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) gamtos naudingosios iškasenos 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
suteikia didelių vystymosi galimybių, 
tačiau jos taip pat gali būti nesutarimų 
priežastimi, kai dėl iš jų gaunamų pajamų 
prasideda arba tęsiasi smurtiniai konfliktai 
ir kliudoma šalims siekti vystymosi, gero 
valdymo ir teisės viršenybės. Šie konfliktai 
daro neproporcingą įtaką moterims ir 
vaikams, kurie kenčia nuo sisteminio 
fizinio ir lytinio smurto, kuris 
pripažįstamas tarptautiniu karo 
nusikaltimu ir kuris naudojamas kaip 
ginkluotųjų grupuočių vykdomo karo 
ginklas. Siekiant užtikrinti taiką ir 
stabilumą ir žmogaus teises šiose zonose 
itin svarbu nutraukti konfliktų ir neteisėto 
naudingųjų iškasenų naudojimo sąsają;

Or. en

Pakeitimas 31
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 33
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) gamtos ištekliai konfliktinėse ir didelės 
rizikos zonose suteikia didelių vystymosi 
galimybių, tačiau jie taip pat gali būti 
nesutarimų priežastimi, kai dėl iš jų 
gaunamų pajamų prasideda arba tęsiasi 
smurtiniai konfliktai ir kliudoma šalims 
siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės 
viršenybės. Šie konfliktai daro 
neproporcingą įtaką moterims ir vaikams, 
kurie kenčia nuo sisteminio fizinio ir 
lytinio smurto, kuris pripažįstamas 
tarptautiniu karo nusikaltimu ir kuris 
naudojamas kaip ginkluotųjų grupuočių 
vykdomo karo ginklas. Siekiant užtikrinti 
taiką ir stabilumą šiose zonose itin svarbu 
nutraukti konfliktų ir neteisėto gamtos 
išteklių naudojimo sąsają;
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Or. en

Pakeitimas 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad siekti vystymosi, gero valdymo ir teisės viršenybės stengiasi valstybės, 
tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga, kuri yra pagrindinė paramos vystymuisi teikėja 
pasaulyje.

Pakeitimas 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) ginčai dėl naftos, dujų, naudingųjų 
iškasenų, medienos ir kitų gamtos išteklių 
yra antra dažniausia konfliktų pasaulyje 
priežastis; konkurencija dėl išteklių, kaip 
antai žemės ir vandens, didėja ir dėl to 
gilėja esami ar skatinami nauji konfliktai; 
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tinkamą žemės ir gamtos išteklių valdymą 
sunkina aplinkos blogėjimas, gyventojų 
skaičiaus augimas ir klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 37
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) ginčai dėl naftos, dujų, naudingųjų 
iškasenų, medienos ir kitų gamtos išteklių 
yra antra dažniausia konfliktų pasaulyje
priežastis; konkurencija dėl išteklių, kaip 
antai žemės ir vandens, didėja ir dėl to 
gilėja esami ar skatinami nauji konfliktai; 
tinkamą žemės ir gamtos išteklių valdymą 
sunkina aplinkos blogėjimas, gyventojų 
skaičiaus augimas ir klimato kaita;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) žmogaus teisių pažeidimai gavybos 
pramonėje yra įprasti ir apima vaikų 
darbą, lytinę prievartą, žmonių dingimą, 
teisės į švarią aplinką pažeidimą, žemės ir 
pragyvenimo šaltinio praradimą be jokių 
derybų ir tinkamos kompensacijos, 
priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar 
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kultūros požiūriu svarbių vietovių 
sunaikinimą;

Or. en

Pakeitimas 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) žmogaus teisių pažeidimai gavybos 
pramonėje yra įprasti ir apima vaikų 
darbą, lytinę prievartą, žmonių dingimą, 
teisės į švarią aplinką pažeidimą, žemės ir 
pragyvenimo šaltinio praradimą be jokių 
derybų ir tinkamos kompensacijos, 
priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar 
kultūros požiūriu svarbių vietovių 
sunaikinimą;

Or. en

Pakeitimas 40
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) žmogaus teisių pažeidimai gavybos 
pramonėje yra įprasti ir apima vaikų 
darbą, lytinę prievartą, žmonių dingimą, 
teisės į švarią aplinką pažeidimą, žemės ir 
pragyvenimo šaltinio praradimą be jokių 
derybų ir tinkamos kompensacijos, 
priverstinį persikėlimą ir ritualiniu ar 
kultūros požiūriu svarbių vietovių 
sunaikinimą;
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Or. en

Pakeitimas 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) ginčai dėl naftos, dujų, naudingųjų 
iškasenų, medienos ir kitų gamtos išteklių 
yra antra dažniausia konfliktų pasaulyje 
priežastis; konkurencija dėl išteklių, kaip 
antai žemės ir vandens, didėja ir dėl to 
gilėja esami ar skatinami nauji konfliktai; 
tinkamą žemės ir gamtos išteklių valdymą 
sunkina aplinkos blogėjimas, gyventojų 
skaičiaus augimas ir klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą;

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą, įskaitant moterų 
organizacijas, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį atkreipiant dėmesį į šių 
grupuočių sukuriamas išnaudojimo 
sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, 
kuriuos jos naudoja vietos gyventojams 
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kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 43
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės 
ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą;

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiomis zonomis, kuriose vyriausybės 
ir tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vidinį teisinį nuoseklumą, visos nuorodos į „regionus“ turėtų būti pakeistos 
„zonomis“, kad būtų geriau atsižvelgta į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį, kurioje nurodomos 
tik „zonos“, o ne „regionai“.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
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sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą;

sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą, įskaitant moterų 
organizacijas, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį atkreipiant dėmesį į šių 
grupuočių sukuriamas išnaudojimo 
sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, 
kuriuos jos naudoja vietos gyventojams 
kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
sumažinti ginkluotų grupuočių ir saugumo 
pajėgų finansavimą;

(2) šis klausimas susijęs su daug išteklių 
turinčiais regionais, kuriuose vyriausybės ir 
tarptautinės organizacijos kartu su verslo 
subjektais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis imasi veiksmų siekdamos 
užkirsti kelią ginkluotų grupuočių ir 
saugumo pajėgų finansavimui, įskaitant 
moterų organizacijas, kurios atlieka 
svarbų vaidmenį atkreipiant dėmesį į šių 
grupuočių sukuriamas išnaudojimo 
sąlygas, taip pat į žaginimus ir smurtą, 
kuriuos jos naudoja vietos gyventojams 
kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 46
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5), 
įskaitant priedus dėl alavo, tantalo, 
volframo ir aukso. 2011 m. gegužės mėn. 
EBPO ministrų taryba rekomendavo 
aktyviai skatinti, kad šios rekomendacijos 
būtų taikomos;

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5). 
2011 m. gegužės mėn. EBPO ministrų 
taryba rekomendavo aktyviai skatinti, kad 
šios rekomendacijos būtų taikomos;

__________________ __________________
5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pakeitimas 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
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konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5), 
įskaitant priedus dėl alavo, tantalo, 
volframo ir aukso. 2011 m. gegužės mėn. 
EBPO ministrų taryba rekomendavo 
aktyviai skatinti, kad šios rekomendacijos 
būtų taikomos;

konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5). 
2011 m. gegužės mėn. EBPO ministrų 
taryba rekomendavo aktyviai skatinti, kad 
šios rekomendacijos būtų taikomos;

__________________ __________________
5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pakeitimas 48
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.



AM\1055294LT.doc 17/326 PE549.420v02-00

LT

išsamaus patikrinimo rekomendacijos5), 
įskaitant priedus dėl alavo, tantalo, 
volframo ir aukso. 2011 m. gegužės mėn. 
EBPO ministrų taryba rekomendavo 
aktyviai skatinti, kad šios rekomendacijos 
būtų taikomos;

__________________
5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5), 
įskaitant priedus dėl alavo, tantalo, 

(3) Sąjunga aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti 
atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą iš 
konfliktinių zonų; šia iniciatyva pradėtas 
vyriausybės remiamas procesas, kuriame 
dalyvavo daug suinteresuotųjų subjektų ir 
kurio rezultatas – priimtos EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų grandinių (EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijos5). 
2011 m. gegužės mėn. EBPO ministrų 
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volframo ir aukso. 2011 m. gegužės mėn. 
EBPO ministrų taryba rekomendavo 
aktyviai skatinti, kad šios rekomendacijos 
būtų taikomos;

taryba rekomendavo aktyviai skatinti, kad 
šios rekomendacijos būtų taikomos;

__________________ __________________
5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pakeitimas 50
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsakingo pirkimo idėja nurodyta 
atnaujintose EBPO rekomendacijose 
daugiašalėms įmonėms6, ji atitinka 
Jungtinių Tautų (JT) verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinių principus7. Šiais 
dokumentais siekiama tobulinti išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktiką, kai 
bendrovės perka iš konfliktinių ir nestabilių 
zonų. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 
Nr. 1952 (2010 m.), konkrečiai skirtoje 
Kongo Demokratinei Respublikai ir 
kaimyninėms Centrinės Afrikos šalims, 
aukščiausiu tarptautiniu lygmeniu 
paraginta imtis tiekimo grandinės išsamaus 
patikrinimo; JT ekspertų Kongo 
Demokratinės Respublikos klausimais 
grupė, atsižvelgdama į Saugumo Tarybos 
rezoliuciją Nr. 1952 (2010 m.), taip pat 
ragina taikyti EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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__________________
6 EBPO rekomendacijos daugiašalėms 
įmonėms, EBPO 2011 m. leidimas.
7 Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai 
principai, JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro tarnyba, Niujorkas ir Ženeva, 
2011 m. Žaliavų iniciatyva:

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 51
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šis reglamentas yra viena iš 
priemonių užtikrinti, kad ginkluotos 
grupuotės nebebūtų finansuojamos 
pajamomis, gaunamomis iš minėtose 
konfliktinėse zonose iškasamų 
naudingųjų iškasenų; tai neturi įtakos 
aplinkybei, kad vykdant Sąjungos išorės 
politikos ir vystymosi veiksmus daugiausia 
dėmesio turi būti skiriama kovai su vietos 
lygmens korupcija ir sienų pralaidumu, 
taip pat turi būti užtikrintas vietos 
gyventojų ir jų atstovų mokymas siekiant 
parodyti su tuo susijusius nukrypimus;

Or. fr

Pagrindimas

Šį reglamentą reikia suprasti kaip kovos su neteisėta prekyba priemonę, o ne tikslą.
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Pakeitimas 52
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2008 m. komunikate8 Komisija 
pripažino, kad svarbus ES 
konkurencingumą lemiantis veiksnys yra 
užtikrinti patikimą galimybę 
neiškraipytomis sąlygomis gauti žaliavų. 
Žaliavų iniciatyva yra integruota 
strategija, kuria siekiama spręsti įvairias 
problemas, susijusias su galimybe gauti 
neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų. 
Įgyvendinant žaliavų iniciatyvą 
pripažįstamas ir skatinamas finansinis ir 
tiekimo grandinės skaidrumas bei įmonių 
socialinės atsakomybės standartų 
taikymas;

Išbraukta.

__________________
8 Žaliavų iniciatyva: įgyvendinant 
svarbiausius poreikius užtikrinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje, KOM(2008) 699.

Or. en

Pakeitimas 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2008 m. komunikate8 Komisija 
pripažino, kad svarbus ES 
konkurencingumą lemiantis veiksnys yra 
užtikrinti patikimą galimybę 
neiškraipytomis sąlygomis gauti žaliavų. 

Išbraukta.
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Žaliavų iniciatyva yra integruota 
strategija, kuria siekiama spręsti įvairias 
problemas, susijusias su galimybe gauti 
neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų. 
Įgyvendinant žaliavų iniciatyvą 
pripažįstamas ir skatinamas finansinis ir 
tiekimo grandinės skaidrumas bei įmonių 
socialinės atsakomybės standartų 
taikymas;

__________________
8 Žaliavų iniciatyva: įgyvendinant 
svarbiausius poreikius užtikrinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje, KOM(2008) 699.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2008 m. komunikate8 Komisija 
pripažino, kad svarbus ES 
konkurencingumą lemiantis veiksnys yra 
užtikrinti patikimą galimybę 
neiškraipytomis sąlygomis gauti žaliavų. 
Žaliavų iniciatyva yra integruota 
strategija, kuria siekiama spręsti įvairias 
problemas, susijusias su galimybe gauti 
neenergetinių ir ne žemės ūkio žaliavų. 
Įgyvendinant žaliavų iniciatyvą 
pripažįstamas ir skatinamas finansinis ir 
tiekimo grandinės skaidrumas bei įmonių 
socialinės atsakomybės standartų 
taikymas;

Išbraukta.

__________________
8 Žaliavų iniciatyva: įgyvendinant 
svarbiausius poreikius užtikrinti 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
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Europoje, KOM(2008) 699.

Or. en

Pakeitimas 55
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(7) 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
vystymosi skatinimo vykdant atsakingą 
verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens 
besivystančiose šalyse atžvilgiu. Šioje 
iniciatyvoje Europos Parlamentas paprašė 
Komisijos pateikti pasiūlymų dėl 
privalomų teisės aktų, kad nebūtų 
skatinami konfliktai perkant naudingąsias 
iškasenas (EP 2013/2126(INI));

__________________
9 Komunikatas dėl biržos prekių rinkų ir 
žaliavų, KOM(2011) 25 galutinis.
10 Komunikatas dėl prekybos, augimo ir 
vystymosi, KOM(2012) 22 galutinis.

Or. de

Pakeitimas 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją1 dėl 
vystymosi skatinimo vykdant atsakingą 
verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens 
besivystančiose šalyse atžvilgiu, kuriose 
Europos Komisijos prašoma pateikti 
pasiūlymų dėl privalomų teisės aktų dėl 
konflikto zonų naudingųjų iškasenų; (EP 
2013/2126(INI))

Or. en

Pakeitimas 57
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
vystymosi skatinimo vykdant atsakingą 
verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens 
besivystančiose šalyse atžvilgiu, kuriose 
Europos Komisijos prašoma pateikti 
pasiūlymų dėl privalomų teisės aktų dėl 
konflikto zonų naudingųjų iškasenų;

Or. en

Pakeitimas 58
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) priimant įgyvendinimo aktus turėtų 
būti užtikrinama, kad sertifikavimas bus 
pripažįstamas pagal Volstryto reformų ir 
vartotojų apsaugos aktą, kaip nustatyta 
šiame reglamente;

Or. de

Pakeitimas 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl 
vystymosi skatinimo vykdant atsakingą 
verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens 
besivystančiose šalyse atžvilgiu, kuriose 
Europos Komisijos prašoma pateikti 
pasiūlymų dėl privalomų teisės aktų dėl 
konflikto zonų naudingųjų iškasenų; 

Or. en

Pakeitimas 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
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atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
vartotojai yra netiesiogiai susiję su 
konfliktais, kurie turi didelį poveikį 
žmogaus teisėms, visų pirma moterų 
teisėms, nes ginkluotosios grupuotės 
dažnai naudoja masinius žaginimus kaip 
tyčinę strategiją, siekdami įbauginti ir 
kontroliuoti vietos gyventojus, kad 
apsaugotų savo interesus. Todėl piliečiai 
(daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 
pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

Or. en

Pakeitimas 61
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
gamtos išteklių iš konfliktinių zonų gavyba 
ir prekyba. Taip dėl tokių gamtos išteklių, 
kurių gali būti vartotojų produktuose, 
vartotojai susiejami su konfliktais už 
Sąjungos ribų. Todėl piliečiai (daugiausia 
teikdami peticijas) prašė, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės 
aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima 
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bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

patraukti atsakomybėn laikantis 
rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;

Or. en

Pakeitimas 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
gamtos išteklių iš konfliktinių zonų gavyba 
ir prekyba. Taip dėl tokių gamtos išteklių, 
kurių gali būti vartotojų produktuose, 
vartotojai susiejami su konfliktais už 
Sąjungos ribų. Todėl piliečiai (daugiausia 
teikdami peticijas) prašė, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės 
aktai, pagal kuriuos bendroves būtų galima 
patraukti atsakomybėn laikantis 
rekomendacijų, kaip nustatyta JT ir EBPO;

Or. en

Pakeitimas 63
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės 
subjektai didino informuotumą apie 
bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 

Sąjungos piliečiai ir pilietinės visuomenės 
subjektai didino informuotumą apie 
bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
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jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai 
susiejami su konfliktais už Sąjungos ribų. 
Todėl piliečiai (daugiausia teikdami 
peticijas) prašė, kad Europos Parlamentui 
ir Tarybai būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal 
kuriuos bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, 
kaip nustatyta JT ir EBPO;

jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Todėl piliečiai 
(daugiausia teikdami peticijas) prašė, kad 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 
pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendrovės privalėtų teikti savo veiklos 
ataskaitas laikydamosi rekomendacijų, 
kaip nustatyta JT ir EBPO;

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukimo tikslas – išvengti neapgalvotai sutrumpintos informacijos, kuria įmonės 
susiejamos su konfliktais, o vartotojai – su galutiniais produktais, ir tai leidžia susidaryti 
įspūdį, kad įmonės susijusios su neteisėta veikla ir kad vartotojai yra bendrininkai.

Pakeitimas 64
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
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atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vidinį teisinį nuoseklumą, visos nuorodos į konfliktinius „regionus“ turėtų 
būti pakeistos konfliktinėmis „zonomis“, kad būtų geriau atsižvelgta į 2 straipsnyje pateiktą 
apibrėžtį, kurioje nurodomos tik „zonos“, o ne „regionai“.

Pakeitimas 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų 
gavyba ir prekyba. Taip dėl tokių 
naudingųjų iškasenų, kurių gali būti 
vartotojų produktuose, vartotojai susiejami 
su konfliktais už Sąjungos ribų. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

(8) Sąjungos piliečiai ir pilietinės 
visuomenės subjektai didino informuotumą 
apie bendroves, veikiančias pagal Sąjungos 
jurisdikciją, kurios nepatraukiamos 
atsakomybėn už galimą ryšį su neteisėta 
gamtos išteklių iš konfliktinių zonų gavyba 
ir prekyba. Taip dėl tokių gamtos išteklių, 
kurių gali būti vartotojų produktuose, 
vartotojai susiejami su konfliktais už 
Sąjungos ribų. Todėl vartotojai yra 
netiesiogiai susiję su konfliktais, kurie 
turi didelį poveikį žmogaus teisėms, visų 
pirma moterų teisėms, nes ginkluotosios 
grupuotės dažnai naudoja masinius 
žaginimus kaip tyčinę strategiją, siekdami 
įbauginti ir kontroliuoti vietos gyventojus, 
kad apsaugotų savo interesus. Todėl 
piliečiai (daugiausia teikdami peticijas) 
prašė, kad Europos Parlamentui ir Tarybai 
būtų pasiūlyti teisės aktai, pagal kuriuos 
bendroves būtų galima patraukti 
atsakomybėn laikantis rekomendacijų, kaip 
nustatyta JT ir EBPO;

Or. en
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Pakeitimas 66
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą, taip pat 
atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, išsamus 
tiekimo grandinės patikrinimas yra 
nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, 
kurį taikydami verslo subjektai stebi ir 
valdo savo pirkimą ir pardavimą, kad jais 
būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama geriau atspindėti EBPO rekomendacijų nuostatas.

Pakeitimas 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą, taip pat 
atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, išsamus 
tiekimo grandinės patikrinimas yra 
nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, 
kurį taikydami verslo subjektai stebi ir 
valdo savo pirkimą ir pardavimą, kad jais 
būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
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susijusio neigiamo poveikio;

Or. en

Pakeitimas 68
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais
susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami importuotojai gali stebėti ir 
valdyti savo tiekimo grandines, kad jomis
nebūtų prisidedama prie konfliktų ir su 
jomis susijusio neigiamo poveikio;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas skirtas atsakingiems importuotojams, ir tai turėtų atsispindėti teisiniame 
dokumente.

Pakeitimas 69
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio. Šiuo 
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reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad 
būtų nutraukta konfliktų ir neteisėto 
išteklių naudojimo sąsaja, nesumenkinant 
ekonominės prekybos alavu, tantalu, 
volframu ir auksu svarbos susijusių šalių 
vystymuisi;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal šį reglamentą išsamus tiekimo 
grandinės patikrinimas yra nuolatinis, 
aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį 
taikydami verslo subjektai stebi ir valdo 
savo pirkimą ir pardavimą, kad jais nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

(9) pagal šį reglamentą, taip pat 
atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, išsamus 
tiekimo grandinės patikrinimas yra 
nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, 
kurį taikydami verslo subjektai stebi ir 
valdo savo pirkimą ir pardavimą, kad jais 
būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų 
prisidedama prie konfliktų ir su jais 
susijusio neigiamo poveikio;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama geriau atspindėti EBPO rekomendacijų nuostatas.

Pakeitimas 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reglamente atsispindi poreikis atlikti 
išsamų tiekimo grandinės patikrinimą 
nuo pirkimo vietos iki galutinio produkto, 
nustatant reikalavimą visoms 
bendrovėms, kurios pirmos pateikia į 
sąrašą įtrauktus išteklius – įskaitant 
produktus, kurių sudėtyje yra tokių 
išteklių – Europos rinkai, atlikti išsamų 
savo tiekimo grandinės patikrinimą ir 
viešai apie tai pranešti.

Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo 
pobūdį, šiame reglamente pateiktos 
atskiros išsamaus patikrinimo prievolės 
atspindi pažangų ir lankstų išsamaus 
patikrinimo procesų pobūdį ir būtinybę 
nustatyti tokias prievoles, kurios būtų 
tinkamai pritaikytos prie įmonių 
individualių aplinkybių. Prievolės 
nustatomos atsižvelgiant į įmonės dydį, 
finansinį svertą ir padėtį jos tiekimo 
grandinėje.

Pripažįstama, kad kai kurios įmonės turi 
didelę įtaką išsamiam patikrinimui, kuris 
atliekamas visoje tiekimo grandinėje 
gavybos šalyse, atsižvelgiant į jų padėtį 
tiekimo grandinėje. Šiems subjektams, 
kurie paprastai vadinami kritiniais 
taškais, yra taikomos papildomos 
prievolės negu kitoms įmonėms. Išsamaus 
patikrinimo pareigos tinkamai atspindi 
šiuos skirtumus.

Vartotojų grandies bendrovės privalo dėti 
pagrįstas ir sąžiningas pastangas siekiant 
nustatyti atitinkamus kritinius taškus savo 
tiekimo grandinėse ir kuo labiau stengtis 
įvertinti šių bendrovių išsamų 
patikrinimą, pvz., remiantis minėtų 
subjektų audito ataskaitomis;

Or. en
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Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Konkretūs šiame reglamente nustatyti įsipareigojimai apima tik nuostatas, kuriose 
minimas proporcingumas ir didžiausios pastangos, tačiau jie yra pritaikyti prie atskirų 
įmonių segmentų skirtingose tiekimo grandinėse.

Pakeitimas 72
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reglamente atsispindi poreikis atlikti 
išsamų tiekimo grandinės patikrinimą 
nuo pirkimo vietos iki galutinio produkto, 
nustatant reikalavimą visoms 
bendrovėms, kurios pirmos pateikia į 
sąrašą įtrauktus išteklius – įskaitant 
produktus, kurių sudėtyje yra tokių 
išteklių – Europos rinkai, atlikti išsamų 
savo tiekimo grandinės patikrinimą ir 
viešai apie tai pranešti.

Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo 
pobūdį, šiame reglamente pateiktos 
atskiros išsamaus patikrinimo prievolės 
atspindi pažangų ir lankstų išsamaus 
patikrinimo procesų pobūdį ir būtinybę 
nustatyti tokias prievoles, kurios būtų 
tinkamai pritaikytos prie įmonių 
individualių aplinkybių. Prievolės 
nustatomos atsižvelgiant į įmonės dydį, 
finansinį svertą ir padėtį jos tiekimo 
grandinėje.

Pripažįstama, kad kai kurios įmonės turi 
didelę įtaką išsamiam patikrinimui, kuris 
atliekamas visoje tiekimo grandinėje 
gavybos šalyse, atsižvelgiant į jų padėtį 
tiekimo grandinėje. Šiems subjektams, 
kurie paprastai vadinami kritiniais 
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taškais, yra taikomos papildomos 
prievolės negu kitoms įmonėms. Išsamaus 
patikrinimo pareigos tinkamai atspindi 
šiuos skirtumus.

Vartotojų grandies bendrovės privalo dėti 
pagrįstas ir sąžiningas pastangas siekiant 
nustatyti atitinkamus kritinius taškus savo 
tiekimo grandinėse ir kuo labiau stengtis 
įvertinti šių bendrovių išsamų 
patikrinimą, pvz., remiantis minėtų 
subjektų audito ataskaitomis;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Konkretūs šiame reglamente nustatyti įsipareigojimai apima tik nuostatas, kuriose 
minimas proporcingumas ir didžiausios pastangos, tačiau jie yra pritaikyti prie atskirų 
įmonių segmentų skirtingose tiekimo grandinėse.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgdamos į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, bendrovės 
turėtų imtis pagrįstų priemonių ir dėti 
sąžiningas pastangas siekiant atlikti 
išsamų patikrinimą, kad būtų galima 
nustatyti bet kokį galimo neigiamo 
poveikio pavojų, susijusį su prieigos prie 
gamtos išteklių sąlygomis ir tiekėjų, 
veikiančių konfliktinėse ir didelės rizikos 
zonose, santykiais, jo išvengti ar jį 
sušvelninti;

Or. en
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Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir sunkumai, su 
kuriais susiduria bendrovės, atlikdamos išsamų patikrinimą. Todėl rekomendacijose 
vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, priklausomai nuo keleto veiksnių, 
įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus patikrinimo prievolės bus 
taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra labai maža įmonė arba MVĮ. Tai ypač svarbu 
tokiuose sektoriuose kaip juvelyriniai dirbiniai, kur veikia daug labai smulkių veiklos 
vykdytojų ir amatininkų, turinčių itin ribotų pajėgumų. 

Pakeitimas 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) atsižvelgdamos į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, bendrovės 
turėtų imtis pagrįstų priemonių ir dėti 
sąžiningas pastangas siekiant atlikti 
išsamų patikrinimą, kad būtų galima 
nustatyti bet kokį galimo neigiamo 
poveikio pavojų, susijusį su prieigos prie 
gamtos išteklių sąlygomis ir tiekėjų, 
veikiančių konfliktinėse ir didelės rizikos 
zonose, santykiais, jo išvengti ar jį 
sušvelninti;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir sunkumai, su 
kuriais susiduria bendrovės, atlikdamos išsamų patikrinimą. Todėl rekomendacijose 
vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, priklausomai nuo keleto veiksnių, 
įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus patikrinimo prievolės bus 
taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra MVĮ.

Pakeitimas 75
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas bendrovės turėtų imtis 
pagrįstų priemonių ir dėti sąžiningas 
pastangas siekiant atlikti išsamų 
patikrinimą, kad būtų galima nustatyti bet 
kokį galimo neigiamo poveikio pavojų, 
susijusį su prieigos prie gamtos išteklių 
sąlygomis ir tiekėjų, veikiančių 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose, 
santykiais, jo išvengti ar jį sušvelninti;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir sunkumai, su 
kuriais susiduria bendrovės, atlikdamos išsamų patikrinimą. Todėl rekomendacijose 
vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, priklausomai nuo keleto veiksnių, 
įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus patikrinimo prievolės bus 
taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra MVĮ.

Pakeitimas 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) reglamente atsispindi poreikis atlikti 
išsamų tiekimo grandinės patikrinimą 
nuo pirkimo vietos iki galutinio produkto, 
nustatant reikalavimą visoms 
bendrovėms, kurios pirmos pateikia į 
sąrašą įtrauktus išteklius – įskaitant 
produktus, kurių sudėtyje yra tokių 
išteklių – Europos rinkai, atlikti išsamų 
savo tiekimo grandinės patikrinimą ir 
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viešai apie tai pranešti.

Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo 
pobūdį, šiame reglamente pateiktos 
atskiros išsamaus patikrinimo prievolės 
atspindi pažangų ir lankstų išsamaus 
patikrinimo procesų pobūdį ir būtinybę 
nustatyti tokias prievoles, kurios būtų 
tinkamai pritaikytos prie įmonių 
individualių aplinkybių. Prievolės 
nustatomos atsižvelgiant į įmonės dydį, 
finansinį svertą ir padėtį jos tiekimo 
grandinėje.

Pripažįstama, kad kai kurios įmonės turi 
didelę įtaką išsamiam patikrinimui, kuris 
atliekamas visoje tiekimo grandinėje 
gavybos šalyse, atsižvelgiant į jų padėtį 
tiekimo grandinėje. Šiems subjektams, 
kurie paprastai vadinami kritiniais 
taškais, yra taikomos papildomos 
prievolės negu kitoms įmonėms. Išsamaus 
patikrinimo pareigos tinkamai atspindi 
šiuos skirtumus.

Vartotojų grandies bendrovės privalo dėti 
pagrįstas ir sąžiningas pastangas siekiant 
nustatyti atitinkamus kritinius taškus savo 
tiekimo grandinėse ir kuo labiau stengtis 
įvertinti šių bendrovių išsamų 
patikrinimą, pvz., remiantis minėtų 
subjektų audito ataskaitomis;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Konkrečios prievolės, nustatytos šiame reglamente, grindžiamos tik 
proporcingumu ir didžiausiomis pastangomis.

Pakeitimas 77
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) trečiosios šalies atliekamas išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos 
auditas užtikrina vartotojų grandies 
bendrovių patikimumą ir padeda tobulinti 
išsamaus gamintojų grandies patikrinimo 
praktiką;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EBPO rekomendacijomis, su auditu susijusios prievolės turėtų būti taikomos tik 
veiklos vykdytojams kritiniuose taškuose. Šioje konstatuojamojoje dalyje atsispindi Komisijos 
pasiūlyme pateikta bendrovių apibrėžtis, kuri apima tik naudingųjų iškasenų ir metalų 
importuotojus. Šios konstatuojamosios dalies nuostatos sujungiamos su 13 konstatuojamąja 
dalimi dėl kritinių taškų siekiant nuoseklumo.

Pakeitimas 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) trečiosios šalies atliekamas išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos 
auditas užtikrina vartotojų grandies 
bendrovių patikimumą ir padeda tobulinti 
išsamaus gamintojų grandies patikrinimo 
praktiką;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EBPO rekomendacijomis, su auditu susijusios prievolės turėtų būti taikomos tik 
veiklos vykdytojams kritiniuose taškuose. Šioje konstatuojamojoje dalyje atsispindi Komisijos 
pasiūlyme pateikta bendrovių apibrėžtis, kuri apima tik naudingųjų iškasenų ir metalų 
importuotojus. Šios konstatuojamosios dalies nuostatos sujungiamos su 13 konstatuojamąja 



AM\1055294LT.doc 39/326 PE549.420v02-00

LT

dalimi dėl kritinių taškų siekiant nuoseklumo.

Pakeitimas 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) trečiosios šalies atliekamas išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos 
auditas užtikrina vartotojų grandies 
bendrovių patikimumą ir padeda tobulinti 
išsamaus gamintojų grandies patikrinimo 
praktiką;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EBPO rekomendacijomis, su auditu susijusios prievolės turėtų būti sutelktos tik į 
pagrindinius transformacijos ir atsekamumo aspektus. Šioje konstatuojamojoje dalyje 
atsispindi Komisijos pasiūlyme pateikta bendrovių apibrėžtis, kuri apima tik naudingųjų 
iškasenų ir metalų importuotojus.

Pakeitimas 80
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) trečiajai šaliai atliekant išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos 
auditą užtikrinamas vartotojų grandies 
bendrovių patikimumas ir padedama 
gerinti išsamaus tiekėjų grandies 
patikrinimo praktiką;

(10) trečiajai šaliai atliekant išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos 
auditą pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas užtikrinamas vartotojų 
grandies bendrovių patikimumas ir 
padedama gerinti išsamaus tiekėjų grandies 
patikrinimo praktiką;
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Or. de

Pakeitimas 81
Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) bendrovėms teikiant viešas ataskaitas 
dėl išsamaus savo tiekimo grandinės 
patikrinimo politikos ir praktikos 
suteikiama reikiamo skaidrumo, kad būtų 
užtikrintas visuomenės pasitikėjimas 
bendrovių įgyvendinamomis priemonėmis;

(11) bendrovėms teikiant viešas ataskaitas 
dėl išsamaus savo tiekimo grandinės 
patikrinimo politikos ir praktikos 
suteikiama reikiamo skaidrumo, kad būtų 
užtikrintas visuomenės pasitikėjimas 
bendrovių įgyvendinamomis priemonėmis; 
tokios ataskaitos dažnai yra įmonių 
socialinės atsakomybės (ĮSA) dalis;

Or. fr

Pakeitimas 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Komisija, pasikonsultavusi su 
komitetu, sudarytu iš valstybių narių ir 
pramonės atstovų, pasiūlo konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų sąrašą. Atitinkamas 
komitetas papildo konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų sąrašą įrašais arba juos 
pašalina iš sąrašo po pagrįsto laikotarpio;

Or. en

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojams, užsiimantiems verslo veikla, turėtų būti užtikrintas 
pakankamas teisinio tikrumo lygis.
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Pakeitimas 83
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) daugelis esamų ir galbūt būsimų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
sistemų galėtų padėti įgyvendinti šio 
reglamento tikslus. Jau yra pramonės 
schemų, kuriomis siekiama nutraukti 
sąsają tarp konfliktų ir alavo, tantalo, 
volframo ir aukso pirkimo. Šiose 
schemose naudojami nepriklausomi 
trečiųjų šalių atliekami auditai, kuriais 
siekiama patvirtinti lydyklas ir rafinavimo 
įmones su įdiegtomis sistemomis, 
kuriomis užtikrinamas tik nekonfliktinių 
naudingųjų iškasenų pirkimas. Tarp šių 
schemų yra abipusis pripažinimas, į kurį 
atsižvelgiama Sąjungos sistemoje. Tačiau 
tokių sistemų pripažinimo kriterijus ir 
procedūras reikia patikslinti, kad būtų 
sudarytos galimybės laikytis aukštų 
standartų ir išvengti dvigubo audito;

Or. en

Pagrindimas

Dauguma bendrovių jau atlieka tiekimo grandinės išsamų patikrinimą įgyvendinant 
dabartines sėkmingas iniciatyvas. Į šias iniciatyvas turėtų būti atsižvelgiama Sąjungos 
sistemoje taikant abipusio pripažinimo procedūrą.

Pakeitimas 84
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) dauguma jau esamų savanoriškų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
sistemų galėtų padėti įgyvendinti šio 
reglamento tikslus.

Tokių sistemų pripažinimo ir 
sertifikavimo kriterijus ir procedūras 
reikia patikslinti, kad būtų sudarytos 
galimybės laikytis aukštų standartų ir 
išvengti nereikalingo dvigubo audito;

Or. en

Pakeitimas 85
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) daugelis esamų išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo sistemų galėtų 
padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus. 
Tačiau tokių sistemų pripažinimo
kriterijus ir procedūras reikia patikslinti, 
kad būtų sudarytos galimybės laikytis 
aukštų standartų ir išvengti dvigubo 
audito;

Or. en

Pakeitimas 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos 
bendrovės pareiškė susidomėjimą 

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

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

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Todėl rekomendacijose vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, 
priklausomai nuo keleto veiksnių, įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus 
patikrinimo prievolės bus taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra MVĮ.

Pakeitimas 87
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos 
bendrovės pareiškė susidomėjimą 
atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir 
pranešė apie dabartines pramonės sistemas, 
skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams 
siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų 
atsargų saugumui užtikrinti. Tačiau 
Sąjungos bendrovės taip pat pranešė apie 

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

rekomendacijas, pripažįstama, kad 
išsamus patikrinimas konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose kelia praktinių 
sunkumų, todėl taikant šią procedūrą 
būtinas lankstumas. Išsamaus 
patikrinimo pobūdis ir mastas, 
atsižvelgiant į bendrovių individualias 
aplinkybes, priklauso nuo keleto veiksnių, 
įskaitant jų dydį ir padėtį tiekimo 
grandinėje, visapusiškai įvertinant 
sunkumus, su kuriais susiduria MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Todėl rekomendacijose vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, 
priklausomai nuo keleto veiksnių, įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus 
patikrinimo prievolės bus taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra MVĮ.

Pakeitimas 88
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) per viešas konsultacijas Sąjungos 
bendrovės pareiškė susidomėjimą 
atsakingu naudingųjų iškasenų pirkimu ir 
pranešė apie dabartines pramonės sistemas, 
skirtas jų socialinės atsakomybės tikslams 
siekti, vartotojų prašymams vykdyti arba jų 
atsargų saugumui užtikrinti. Savanoriška 
pasitvirtinimo sistema suteikia 
konkurencinį pranašumą 
dalyvaujančioms Sąjungos bendrovėms. 
Tačiau Sąjungos bendrovės taip pat 
pranešė apie daugybę sunkumų, kurie kyla 
atliekant išsamų tiekimo grandinės 
patikrinimą, nes pasaulinė tiekimo 
grandinė yra labai ilga ir sudėtinga, ją 
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galimą jų poveikį konkurencingumui, ypač 
MVĮ;

sudaro daug veiklos vykdytojų, kurie 
dažnai turi nepakankamai žinių arba 
nepaiso etikos normų. Be to, privaloma 
sistema yra nepageidautina ir, jei 
įmanoma, jos turėtų būti vengiama 
ateityje persvarstant reglamentą, nes tokia 
privaloma sistema gali veikti kaip 
patekimo į rinką kliūtis naujoms MVĮ, ir 
tuo gali piktnaudžiauti jau įsitvirtinusios 
Sąjungos bendrovės, turinčios išteklių 
privalomai sistemai valdyti. Komisija 
turėtų atidžiai stebėti atsakingo pirkimo 
sąnaudas ir galimą jų poveikį 
konkurencingumui, ypač MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 89
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į dideles išsamaus patikrinimo atlikimo sąnaudas, visų pirma MVĮ, labai svarbu, 
kad Komisija stebėtų ir praneštų apie atsakingo pirkimo ir trečiųjų šalių atliekamo audito 
sąnaudas ir jų poveikį konkurencingumui.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose pripažįstamas tiekimo grandinių sudėtingumas ir būtinybė nustatyti 
proporcingus išsamaus patikrinimo reikalavimus, pritaikytus prie šių bendrovių individualių 
aplinkybių. Todėl rekomendacijose vadovaujamasi požiūriu, kuris grindžiamas lankstumu, 
priklausomai nuo keleto veiksnių, įskaitant bendrovės dydį. Tai taip pat reiškia, kad išsamaus 
patikrinimo prievolės bus taikomos lanksčiau ir laipsniškai, jei įmonė yra labai maža įmonė 
arba MVĮ. Tai ypač svarbu tokiuose sektoriuose kaip juvelyriniai dirbiniai, kur veikia daug 
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labai smulkių veiklos vykdytojų ir amatininkų, turinčių itin ribotų pajėgumų.

Pakeitimas 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) remiantis EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis, norint 
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įgyvendinti išsamaus patikrinimo tikslus 
reikia lankstumo: įsipareigojimų pobūdis 
ir mastas turi būti suderintas su 
konkrečiomis importuotojų savybėmis, 
susijusiomis su įmonės dydžiu, veiklos 
vykdymo vieta, padėtimi konkrečioje 
šalyje ar sektoriuje ir produktų ar 
teikiamų paslaugų pobūdžiu. Todėl būtina 
numatyti išimtį ir neįtraukti labai mažų 
įmonių į šio reglamento taikymo sritį;

Or. it

Pakeitimas 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos įmonėms, kurios savo noru 
taiko atsakingo naudingųjų iškasenų 
pirkimo sistemą, Komisija suteikia tai 
patvirtinantį ženklą;

Or. fr

Pagrindimas

Sukūrus Europos atsakomybės ženklą, skirtą įmonėms, kurios norėtų imtis išsamaus 
patikrinimo iniciatyvų, taikoma savanoriška skatinamoji sistema, dėl kurios ilgainiui rinkoje 
atsiras spaudimas kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Šis ženklas nebūtų klijuojamas ant 
produktų. Europos įmonės jį galės nurodyti savo interneto svetainėje arba naudoti 
komunikacijos strategijai.

Pakeitimas 94
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija, bendradarbiaudama su 
EIVT, turėtų parengti bendrovėms viešai 
prieinamą vadovą, kuriame būtų 
paaiškinama, kaip geriausiai taikyti 
kriterijus tose zonose, kurios gali patekti į 
šio reglamento taikymo sritį. Tai svarbu 
siekiant sukurti aiškumą ir tikrumą, taip 
pat nuoseklumą tarp ekonominės veiklos 
vykdytojų, visų pirma MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įmonių, pageidaujančių atlikti išsamų patikrinimą savo tiekimo grandinėse, 
reiškiamą susirūpinimą, svarbu, kad Komisija parengtų vadovų, kuriame būtų paaiškinama, 
kaip geriausiai taikyti konfliktinių ir didelės rizikos zonų apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje.

Pakeitimas 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) 2014 m. kovo 5 d. Komisijos ir 
Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai 
(Komisijos pirmininko pavaduotojo) 
bendrame komunikate1bis numatytas 
paramos priemonių, kuriomis siekiama 
skatinti atsakingą naudingųjų iškasenų 
pirkimą ir taip pasiekti aktyvų įmonių 
dalyvavimą, tinkamai atsižvelgiant į 
išsamaus patikrinimo naštą, ypač MVĮ ir 
labai mažoms įmonėms, įgyvendinimas;

__________________
1a2014 m. kovo 5 d. bendras komunikatas 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Atsakingas naudingųjų iškasenų
pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
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zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“ (JOIN(2014) 8).

Or. it

Pakeitimas 96
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
pripažįstamos kritiniais taškais 
atitinkamose jų tiekimo grandinėse, nes 
jos daro didelę įtaką išsamaus patikrinimo 
procesui, kuris atliekamas visoje tiekimo 
grandinėje tiekimo šalyse. Todėl sudarius 
atsakingų kritiniuose taškuose veikiančių 
Sąjungos subjektų sąrašą vartotojų 
grandies bendrovėms būtų suteikta 
skaidrumo ir tikrumo taikant išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktiką. 
Atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, kritiniuose 
taškuose veikiantiems subjektams turėtų 
būti taikomas nepriklausomas trečiųjų 
šalių atliekamas jų tiekimo grandinės 
išsamaus patikrinimo praktikos auditas, 
kad jie taip pat būtų įtraukti į atsakingų 
subjektų sąrašą. Kritiniuose taškuose 
veikiantys subjektai, įsikūrę ne Europos 
Sąjungoje, taip pat turėtų turėti galimybę 
būti įtrauktais į sąrašą, siekiant užtikrinti 
pasaulinio masto galimybes;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama geriau atspindėti EBPO rekomendacijose įtvirtintą požiūrį į kritinius taškus ir 
trečiųjų šalių atliekamą auditą.
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Pakeitimas 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
pripažįstamos kritiniais taškais 
atitinkamose jų tiekimo grandinėse, nes 
jos daro didelę įtaką išsamaus patikrinimo 
procesui, kuris atliekamas visoje tiekimo 
grandinėje tiekimo šalyse. Todėl sudarius 
atsakingų kritiniuose taškuose veikiančių 
Sąjungos subjektų sąrašą vartotojų 
grandies bendrovėms būtų suteikta 
skaidrumo ir tikrumo taikant išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktiką. 
Atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, kritiniuose 
taškuose veikiantiems subjektams turėtų 
būti taikomas nepriklausomas trečiųjų 
šalių atliekamas jų tiekimo grandinės 
išsamaus patikrinimo praktikos auditas, 
kad jie taip pat būtų įtraukti į atsakingų 
subjektų sąrašą. Kritiniuose taškuose 
veikiantys subjektai, įsikūrę ne Europos 
Sąjungoje, taip pat turėtų turėti galimybę 
būti įtrauktais į sąrašą, siekiant užtikrinti 
pasaulinio masto galimybes;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama geriau atspindėti EBPO rekomendacijose įtvirtintą požiūrį į kritinius taškus ir 
trečiųjų šalių atliekamą auditą.

Pakeitimas 98
Christofer Fjellner
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų 
tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai 
yra paskutinė grandis, kurioje galima 
veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, 
t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją 
apie naudingųjų iškasenų kilmę ir 
priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad 
po šio transformacijos etapo atsekti 
naudingųjų iškasenų kilmę tampa 
nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų 
lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos 
sąrašą vartotojų grandies bendrovėms būtų 
suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos.
Komisija turėtų sudaryti Sąjungos sąrašą, 
kuris būtų lengvai prieinamas
visuomenei, siekdama padidinti 
matomumą ir visuomenės informuotumą 
apie pasitvirtinimo sistemos buvimą, 
veiksmingumą ir veikimą;

Or. en

Pakeitimas 99
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų 
tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai 
yra paskutinė grandis, kurioje galima 
veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, 
t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją 
apie naudingųjų iškasenų kilmę ir 
priežiūros grandinę. Dažnai laikoma, kad 
po šio transformacijos etapo atsekti 

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

naudingųjų iškasenų kilmę tampa 
nebeįmanoma. Todėl sudarius atsakingų 
lydyklų ir rafinavimo įmonių Sąjungos 
sąrašą vartotojų grandies bendrovėms bus 
suteikiama skaidrumo ir tikrumo dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
praktikos;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
pripažįstamos kritiniais taškais 
atitinkamose jų tiekimo grandinėse, nes 
jos daro didelę įtaką išsamaus patikrinimo 
procesui, kuris atliekamas visoje tiekimo 
grandinėje tiekimo šalyse. Todėl sudarius 
atsakingų kritiniuose taškuose veikiančių 
Sąjungos subjektų sąrašą vartotojų 
grandies bendrovėms būtų suteikta 
skaidrumo ir tikrumo taikant išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktiką. 
Atsižvelgiant į EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, kritiniuose 
taškuose veikiantiems subjektams turėtų 
būti taikomas nepriklausomas trečiųjų 
šalių atliekamas jų tiekimo grandinės 
išsamaus patikrinimo praktikos auditas, 
kad jie taip pat būtų įtraukti į atsakingų 
subjektų sąrašą. Kritiniuose taškuose 
veikiantys subjektai, įsikūrę ne Europos 
Sąjungoje, taip pat turėtų turėti galimybę 
būti įtrauktais į sąrašą, siekiant užtikrinti 
pasaulinio masto galimybes;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama geriau atspindėti EBPO rekomendacijose įtvirtintą požiūrį į kritinius taškus ir 
trečiųjų šalių atliekamą auditą.

Pakeitimas 101
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) lydyklos ir rafinavimo įmonės yra 
svarbi pasaulinės naudingųjų iškasenų 
tiekimo grandinės dalis, nes jos paprastai 
yra paskutinė grandis, kurioje galima 
veiksmingai užtikrinti išsamų patikrinimą, 
t. y. rinkti, atskleisti ir tikrinti informaciją 
apie naudingųjų iškasenų kilmę ir 
priežiūros grandinę. Dažnai po šio 
transformacijos etapo atsekti naudingųjų 
iškasenų kilmę tampa nebeįmanoma. Tai 
taikytina ir perdirbtiems metalams, kurių 
transformavimo procesas būna dar toliau 
pažengęs. Todėl sudarius atsakingų 
lydyklų, importuotojų ir rafinavimo 
įmonių viešai prieinamus Sąjungos 
sąrašus vartotojų grandies bendrovėms ir 
vartotojams būtų suteikta skaidrumo ir 
tikrumo dėl išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo praktikos. Tokie sąrašai turėtų 
būti skelbiami konsultuojantis su EBPO, 
Londono aukso prekybos rinkos 
asociacija, taip pat atsižvelgiant į 
Nekonfliktinių lydyklų programą, 
Atsakingų juvelyrinių dirbinių programą 
ir kitas atitinkamas sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suteikti viešą matomumą toms įmonėms, kurios atlieka savo tiekimo grandinių išsamų 
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patikrinimą. Todėl svarbu viešai skelbti tokius sąrašus. Šie sąrašai turėtų būti rengiami 
atsižvelgiant į jau sėkmingai veikiančias išsamaus patikrinimo sistemas.

Pakeitimas 102
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) naudingąsias iškasenas ir jų 
koncentratus perdirbančios ir 
importuojančios lydyklos ir rafinavimo 
įmonės privalo taikyti Europos išsamaus 
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tiekimo grandinės patikrinimo 
mechanizmą, nustatytą šiuo reglamentu;

Or. fr

Pagrindimas

Lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbiausios tiekimo grandinės dalyvės, nes jos perdirba 
naudingąsias iškasenas ir jų koncentratus. Taigi jos geriau gali rinkti, perduoti ir tikrinti 
informaciją apie naudingųjų iškasenų kilmę ir įvairius veiklos vykdytojus, kurie atsakingi už 
šias iškasenas. Dėl šios priežasties reglamentas joms turėtų būti taikomas privalomai.

Pakeitimas 104
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) visos naudingosios iškasenos ir 
metalai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti naudojami pagal 
šio reglamento reikalavimus. 
Importuotojai privalo laikytis šio 
reglamento nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) naudingąsias iškasenas ir metalus 
importuojančios Europos MVĮ, kurios 
įdiegia išsamaus patikrinimo sistemas, 
pagal Komisijos programą COSME 
gauna finansinę pagalbą;
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Or. fr

Pagrindimas

Importuojančios MVĮ, kurioms taikomas šis reglamentas, norėdamos įdiegti išsamaus 
patikrinimo sistemas arba atlikti savo tiekimo grandinių audito procedūras gali patirti 
techninių arba finansinių sunkumų. Taigi pagal naują Komisijos įmonių konkurencingumo ir 
MVĮ programą COSME joms turėtų būti suteikta galimybė gauti finansinę pagalbą.

Pakeitimas 106
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrintas vienodas veiklos vykdytojų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
prievolės laikymasis – jos atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus. Tokių patikrinimų 
duomenys turėtų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstybės narės yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) ES mastu veikianti kompetentinga 
institucija yra atsakinga už tai, kad būtų 
užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų 
pasitvirtinimo atitiktis – ji atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus, ar pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir (arba) 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių. Tokių 
patikrinimų duomenys turėtų būti saugomi 
bent penkerius metus. ES mastu veikianti 
kompetentinga institucija yra atsakinga už 
taisyklių, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimus, nustatymą;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą siūlome sukurti vieną bendrą ES mastu veikiančią kompetentingą 
instituciją, o ne 28 nacionalines institucijas. Tai padėtų sumažinti biurokratines procedūras, 
nes bendrovės neturėtų kreiptis į 28 skirtingas institucijas. Be to, manome, kad tik vienos 
kompetentingos institucijos veikimas būtų ekonomiškai efektyviausias sprendimas, o mokesčių 
mokėtojams visoje Europos Sąjungoje tektų mažesnė našta.

Pakeitimas 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrinta vienoda atsakingų importuotojų 
pasitvirtinimo atitiktis – jos atlieka 
tinkamus ex post patikrinimus, ar 
pasitvirtinę atsakingi naudingųjų 
iškasenų ir (arba) metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojai 
laikosi išsamaus tiekimo grandinės 

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrintas vienodas veiklos vykdytojų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
prievolės laikymasis – jos atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus. Tokių patikrinimų 
duomenys turėtų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstybės narės yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
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patikrinimo prievolių. Tokių patikrinimų 
duomenys turėtų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstybės narės yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą;

reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 109
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 110
Joachim Schuster
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) valstybių narių kompetentingos 
institucijos yra atsakingos už tai, kad būtų 
užtikrintas vienodas veiklos vykdytojų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
prievolės laikymasis – jos atlieka tinkamus 
ex post patikrinimus. Tokių patikrinimų 
duomenys turėtų būti saugomi bent 
penkerius metus. Valstybės narės yra 
atsakingos už taisyklių, taikytinų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, 
nustatymą;
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Or. en

Pakeitimas 112
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti veiksmingesnį šio 
reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į 
vystymosi poreikius, tiesiogiai susijusius 
su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų naudojimu, bus įgyvendintos 
papildomosios priemonės. Europos 
Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taikys ir toliau plėtos integruotą 
ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, 
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kaip numatyta bendrame komunikate 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Atsakingas naudingųjų iškasenų 
pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“ (JOIN(2014) 8). Visų pirma, 
atsakingo gamtos išteklių iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų pirkimo skatinimas ir 
nacionalinių ir tarptautinių atsakingo 
pirkimo išsamaus patikrinimo sistemų 
sukūrimas bus integruotas į vidaus ir 
išorės politiką, ypač į politinį dialogą ir 
dialogą politikos klausimais su šalimis 
partnerėmis, vietos valdžios institucijomis 
ir privačiomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Ypač daug dėmesio bus skiriama 
sprendžiant smulkios ir neįregistruotos 
kasybos sektoriaus indėlį ir iššūkius vietos 
pragyvenimo šaltinio ir tvaraus vystymosi 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 114
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Europos Komisija taip pat turėtų 
būti atsakinga už atsakingų lydyklų ir 
rafinavimo įmonių sąrašo pateikimą 
importuotojams, kad jiems būtų lengviau 
orientuotis;

Or. de

Pakeitimas 115
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti veiksmingesnį šio 
reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į 
vystymosi poreikius, tiesiogiai susijusius 
su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų naudojimu, bus įgyvendintos 
papildomosios priemonės. Europos 
Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taikys ir toliau plėtos integruotą 
ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, 
kaip numatyta bendrame komunikate 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Atsakingas naudingųjų iškasenų 
pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“ (JOIN(2014) 8). Visų pirma, 
atsakingo gamtos išteklių iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų pirkimo skatinimas ir 
nacionalinių ir tarptautinių atsakingo 
pirkimo išsamaus patikrinimo sistemų 
sukūrimas bus integruotas į vidaus ir 
išorės politiką, ypač į politinį dialogą ir 
dialogą politikos klausimais su šalimis 
partnerėmis, vietos valdžios institucijomis 
ir privačiomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Ypač daug dėmesio bus skiriama 
sprendžiant smulkios ir neįregistruotos 
kasybos sektoriaus indėlį ir iššūkius vietos 
pragyvenimo šaltinio ir tvaraus vystymosi 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užtikrinti veiksmingesnį šio 
reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į 
vystymosi poreikius, tiesiogiai susijusius 
su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų naudojimu, bus įgyvendintos 
papildomosios priemonės. Europos 
Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taikys ir toliau plėtos integruotą 
ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, 
kaip numatyta bendrame komunikate 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Atsakingas naudingųjų iškasenų 
pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų. Integruoto ES požiūrio 
formavimas“ (JOIN(2014) 8). Visų pirma, 
atsakingo gamtos išteklių iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų pirkimo skatinimas ir 
nacionalinių ir tarptautinių atsakingo 
pirkimo išsamaus patikrinimo sistemų 
sukūrimas bus integruotas į vidaus ir 
išorės politiką, ypač į politinį dialogą ir 
dialogą politikos klausimais su šalimis 
partnerėmis, vietos valdžios institucijomis 
ir privačiomis suinteresuotosiomis 
šalimis. Ypač daug dėmesio bus skiriama 
sprendžiant smulkios ir neįregistruotos 
kasybos sektoriaus indėlį ir iššūkius vietos
pragyvenimo šaltinio ir tvaraus vystymosi 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio 
reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 

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

Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 
atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių 
sąrašu ir ES mastu veikiančia 
kompetentinga institucija, turėtų būti 
naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 
182/201111;

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

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

Or. en

Pakeitimas 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekiant iš dalies pakeisti šio 
reglamento I ir II priedus, Komisijai turi
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį, vadovaujantis šiame 
reglamente išdėstytomis nuostatomis;

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

Pakeitimas 119
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekiant iš dalies pakeisti šio 
reglamento I ir Ia priedus, Komisijai turi
būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį, vadovaujantis šiame 
reglamente išdėstytomis nuostatomis;

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

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

taikymo sritį, susijusią su gamtos 
ištekliais, Komisijai turi būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal SESV 290 straipsnį, 
vadovaujantis šiame reglamente 
išdėstytomis nuostatomis;

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

Or. en

Pakeitimas 121
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija turėtų reguliariai 
peržiūrėti savo finansinės pagalbos ir 
politinius įsipareigojimus konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose, kur išgaunami 
alavas, tantalas, volframas ir auksas, visų 
pirma Didžiųjų ežerų regione, siekiant 
užtikrinti politikos suderinamumą ir 
paskatinti bei stiprinti pagarbą gero 
valdymo, teisinės valstybės ir ypač etiškos 
gavybos principams;

Or. en

Pakeitimas 122
Pablo Zalba Bidegain
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant užtikrinti efektyvų šio 
reglamento įgyvendinimą, reikėtų 
numatyti dvejų metų pereinamąjį 
laikotarpį, per kurį Europos Komisija 
galėtų sukurti trečiųjų asmenų audito 
sistemą, o atsakingi importuotojai 
susipažintų su savo prievolėmis pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metų po įsigaliojimo, 
o vėliau kas šešerius metus Komisija turėtų 
peržiūrėti šio reglamento veikimą ir 
veiksmingumą,

Or. en

Pakeitimas 124
Joachim Schuster
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metams po 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento 
veikimą ir veiksmingumą, įskaitant 
atsakingo naudingųjų iškasenų, kurioms 
taikomas šis reglamentas, pirkimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimą,

Or. de

Pakeitimas 125
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 126
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metams po 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento 
veikimą ir veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 127
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metų po 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento 

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

taip pat pastarojo meto sistemos poveikį, 
susijusį su atsakingo naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, pirkimo 
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimu, ir pateikti apie tai ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
Peržiūros metu Komisija visapusiškai 
išanalizuoja ir įvertina visus reglamento 
taikymo ir jo poveikio bei sąnaudų 
aspektus, atsižvelgdama į procentinę 
rinkos dalį, kuri yra patvirtinta kaip 
nekonfliktinė kiekvienai į taikymo sritį 
patenkančių naudingųjų iškasenų rūšiai, 
lydyklų, rafinavimo įmonių ir 
importuotojų, atliekančių išsamų 
patikrinimą, procentą, bet kokį galimą 
prekybos srautų nukreipimą į kitas šalis iš 
gavybos zonų ir jo poveikį tose zonose 
dirbančių žmonių pragyvenimui, ypač 
daug dėmesio skiriant mėgėjiškos kasybos 
atstovams. Be to, peržiūra turėtų apimti 
platų suinteresuotųjų šalių bendravimą su 
vyriausybėmis, įmonėmis ir vietos pilietine 
visuomene, taip pat tais asmenimis, kurie 
patiria tiesioginę įtaką konfliktinėse 
zonose. Prireikus, su ataskaitomis gali būti 
teikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai,

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija visapusiškai išanalizuotų visus reglamento taikymo poveikio aspektus, 
ir ypač jo poveikį galimybėms riboti ginkluotųjų grupuočių ir saugumo pajėgų prekybą alavu, 
tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. Ši analizė turėtų būti pateikta Tarybai ir Europos 
Parlamentui.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Komisija Tarybai ir Europos 
Parlamentui turėtų teikti reguliarias 
sistemos poveikio ataskaitas. Praėjus ne 
daugiau kaip trejiems metams po 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija turėtų peržiūrėti šio reglamento 
veikimą ir veiksmingumą,

Or. en

Pakeitimas 129
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 130
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) savo 2014 m. kovo 5 d. bendrame 
komunikate Europos Komisija ir 
Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams ir saugumo politikai 
įsipareigojo kartu su reglamentu 
įgyvendinti papildomąsias priemones, 
kurios padėtų suformuoti integruotą ES 
požiūrį į atsakingą pirkimą, ne tik siekiant 
užtikrinti aktyvų įmonių dalyvavimą 
šiame reglamente numatytoje Sąjungos 
sistemoje, bet ir visuotinį, nuoseklų ir 
išsamų požiūrį, kuriuo būtų skatinamas 
atsakingas pirkimas iš konfliktinių zonų,

Or. en

Pagrindimas

Konfliktinės naudingosios iškasenos – vienas iš ginkluotojo konflikto skatinimo aspektų. 
Dažnai pagrindiniai veiksniai yra kitos politinės, ekonominės ir socialinės sąlygos, ir į jas 
turi būti atsižvelgta. Todėl labai svarbu, kad šiame reglamente būtų numatyta platesnė 
veiksmų ir priemonių, skirtų užkirsti kelią ginkluotiems konfliktams ir juos nutraukti, sistema.

Pakeitimas 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, siekiant apriboti 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, siekiant apriboti 
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ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12

galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema 
siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl 
importuotojų, lydyklų ir rafinavimo 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, tiekimo praktikos.

ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12

galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu ir nutraukti 
karo veiklos, kuri turi dramatišką poveikį 
vietos bendruomenėms, visų pirma 
moterims ir vaikams, finansavimą. Šia 
sistema siekiama suteikti skaidrumo ir 
tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir 
rafinavimo įmonių, perkančių iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo 
praktikos.

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

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

Or. en

Pakeitimas 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas išsamus
tiekimo grandinės patikrinimas, kuriuo 
siekiama:
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__________________
12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo 
pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių II priede (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pakeitimas 133
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 134
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. de

Pakeitimas 135
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas išsamus
tiekimo grandinės patikrinimas, kuriuo 
siekiama:

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

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimu, siekiant 
apriboti ginkluotų grupuočių ir saugumo 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, susijusi su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, siekiant apriboti
galimybes pirkti, transportuoti gamtos 
išteklius ir jais prekiauti finansuojant 
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pajėgų12 galimybes prekiauti alavu, 
tantalu, volframu, jų rūdomis ir auksu. 
Šia sistema siekiama suteikti skaidrumo ir 
tikrumo dėl importuotojų, lydyklų ir 
rafinavimo įmonių, perkančių iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, tiekimo 
praktikos.

konfliktus ir (arba) skatinant žmogaus 
teisių pažeidimus arba piktnaudžiavimą 
jomis. Šia sistema siekiama padidinti 
tikrumą ir skaidrumą dėl įmonių, 
perkančių iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, tiekimo praktikos ir padėti joms 
gerbti žmogaus teises ir vengti skatinti 
konfliktus vykdant savo veiklą ir priimant 
pirkimo sprendimus.

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

Or. en

Pagrindimas

Šie tikslai grindžiami Komisijos siūlomais tikslais ir apima papildomus tikslus bei nuostatas iš 
Komisijos poveikio vertinimo ir EBPO rekomendacijų. ES sistemos tikslas, susijęs su išsamiu 
tiekimo grandinės patikrinimu, turėtų būti platesnis negu Komisijos pasiūlyme, kuriame 
siekiama tik riboti galimybes konkretiems subjektams prekiauti į sąrašą įtrauktomis 
naudingosiomis iškasenomis. Šis tikslas turėtų būti platesnis: nutraukti sąsajas tarp gamtos 
išteklių pirkimo, transportavimo, prekybos jais, jų naudojimo ir eksporto, taip pat konfliktų ir 
žmogaus teisių pažeidimų.

Pakeitimas 137
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, siekiant apriboti 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
sistema, pagal kurią atliekamas 
pasitvirtinimas, susijęs su išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimu, siekiant apriboti 
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ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12

galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema 
siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl 
importuotojų, lydyklų ir rafinavimo 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, tiekimo praktikos.

ginkluotų grupuočių ir saugumo pajėgų12

galimybes prekiauti alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu. Šia sistema 
siekiama suteikti skaidrumo ir tikrumo dėl 
veiklos vykdytojų, lydyklų ir rafinavimo 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, tiekimo praktikos.

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

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

Or. en

Pakeitimas 138
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

__________________ __________________
12 Ginkluotos grupuotės ir saugumo 
pajėgos – kaip apibrėžta EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių 

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

ir didelės rizikos zonų grandinių II priede
(Antrasis leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 
2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti skaidrumą ir tikrumą dėl 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos,

Or. en

Pagrindimas

Šie tikslai grindžiami Komisijos siūlomais tikslais ir apima papildomus tikslus bei nuostatas iš 
Komisijos poveikio vertinimo ir EBPO rekomendacijų.

Pakeitimas 140
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti skaidrumą ir tikrumą dėl 
įmonių, perkančių iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, tiekimo praktikos,

Or. en

Pagrindimas

Šie tikslai grindžiami Komisijos siūlomais tikslais ir apima papildomus tikslus bei nuostatas iš 
Komisijos poveikio vertinimo ir EBPO rekomendacijų.

Pakeitimas 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apriboti galimybes pirkti, transportuoti 
gamtos išteklius ir jais prekiauti siekiant 
finansuoti konfliktus ir (arba) skatinti 
žmogaus teisių pažeidimus ar jomis 
piktnaudžiauti,

Or. en

Pagrindimas

Nustatant naują tikslą (b punkte) persvarstoma Komisijos nuostata, susijusi su galimybėmis, 
kurias sistema turėtų „apriboti“. ES sistemos tikslas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės 
patikrinimu, turėtų būti platesnis negu Komisijos pasiūlyme, kuriame siekiama tik riboti 
galimybes konkretiems subjektams prekiauti į sąrašą įtrauktomis naudingosiomis 
iškasenomis. Šis tikslas turėtų būti platesnis: nutraukti sąsajas tarp gamtos išteklių pirkimo, 
transporto, prekybos, naudojimo ir eksporto, taip pat konfliktų ir žmogaus teisių pažeidimų.

Pakeitimas 142
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apriboti galimybes pirkti, transportuoti 
gamtos išteklius ir jais prekiauti siekiant 
finansuoti konfliktus ir (arba) skatinti 
žmogaus teisių pažeidimus ar jomis 
piktnaudžiauti,

Or. en

Pagrindimas

Nustatant naują tikslą (b punkte) persvarstoma Komisijos nuostata, susijusi su galimybėmis, 
kurias sistema turėtų „apriboti“. ES sistemos tikslas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės 
patikrinimu, turėtų būti platesnis negu Komisijos pasiūlyme, kuriame siekiama tik riboti 
galimybes konkretiems subjektams prekiauti į sąrašą įtrauktomis naudingosiomis 
iškasenomis. Šis tikslas turėtų būti platesnis: nutraukti sąsajas tarp gamtos išteklių pirkimo, 
transportavimo, prekybos jais, jų naudojimo ir eksporto, taip pat konfliktų ir žmogaus teisių 
pažeidimų.

Pakeitimas 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir 
savo veikla bei pirkimo sprendimais 
neprisidėti prie konflikto.

Or. en

Pagrindimas

Naujas tikslas (c punktas) apima pagrindinį išsamaus patikrinimo tikslą, kaip apibrėžta 
EBPO rekomendacijų 13 puslapyje. EBPO rekomendacijose nustatyta, kad išsamus 
patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydamos bendrovės gali 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų prisidedama prie konfliktų. Rizika 
paremtas išsamus patikrinimas reiškia veiksmus, kurių bendrovės turi imtis tam, kad būtų 
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galima išvengti neigiamo poveikio, susijusio su jų veikla ar pirkimo sprendimais, ar jį 
sušvelninti.

Pakeitimas 144
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) padėti įmonėms gerbti žmogaus teises ir 
savo veikla bei pirkimo sprendimais 
neprisidėti prie konflikto.

Or. en

Pagrindimas

Naujas tikslas (c punktas) apima pagrindinį išsamaus patikrinimo tikslą, kaip apibrėžta 
EBPO rekomendacijų 13 puslapyje. EBPO rekomendacijose nustatyta, kad išsamus 
patikrinimas yra nuolatinis, aktyvus ir nuoseklus procesas, kurį taikydamos bendrovės gali 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nebūtų prisidedama prie konfliktų. Rizika 
paremtas išsamus patikrinimas reiškia veiksmus, kurių bendrovės turi imtis tam, kad būtų 
galima išvengti neigiamo poveikio, susijusio su jų veikla ar pirkimo sprendimais, ar jį 
sušvelninti.

Pakeitimas 145
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 
taikomos Sąjungos importuotojams, kurie 
nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių 

Išbraukta.
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sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir 
aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip 
išdėstyta I priede, importuotojai.

Or. en

Pakeitimas 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 148
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 149
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 
taikomos Sąjungos importuotojams, kurie 
importuoja naudingąsias iškasenas ar 
metalus, kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, 
volframo ir aukso, kaip išdėstyta I priede.

Or. de
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Pakeitimas 150
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 
taikomos Sąjungos importuotojams, kurie 
nusprendžia pasitvirtinti kaip atsakingi 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kurių 
sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo ir 
aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip 
išdėstyta I priede, importuotojai. Šis 
reglamentas netaikomas metalams, 
kuriuos pagrįstai galima manyti esant 
perdirbtais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų 
tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių šis reglamentas netaikomas metalams, 
kuriuos pagrįstai galima manyti esant perdirbtais.

Pakeitimas 151
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 
taikomos Sąjungos veiklos vykdytojams, 
kurie pateikia savideklaraciją kaip 
atsakingi naudingųjų iškasenų ar metalų, 
kurių sudėtyje yra alavo, tantalo, volframo 
ir aukso, arba kurie iš jų sudaryti, kaip 
išdėstyta I priede, veiklos vykdytojai. Šis 
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išdėstyta I priede, importuotojai. reglamentas netaikomas metalams, 
kuriuos pagrįstai galima manyti esant 
perdirbtais.

Or. en

Pakeitimas 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metalai, kurie gali būti perdirbami, 
neįtraukiami į šio reglamento taikymo 
sritį.

Or. it

Pakeitimas 153
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga dėl pasiūlytos platesnės „į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžties.
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Pakeitimas 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga dėl pasiūlytos platesnės „į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžties.

Pakeitimas 155
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) į sąrašą įtraukti ištekliai – visi gamtos 
ištekliai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ištekliai, nurodyti I priede, kuris gali būti 
retkarčiais iš dalies keičiamas arba 
pakeičiamas nauju pagal šį reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos – EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių: Antrasis leidimas, EBPO 
leidykla (EBPO, 2013 m.), įskaitant visas 
Tarybos rekomendacijas, priedus ir 
papildymus, kurie gali būti periodiškai iš 
dalies keičiami arba pakeičiami naujais;
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 158
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos – EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių: Antrasis leidimas, EBPO 
leidykla (EBPO, 2013 m.), įskaitant visas 
Tarybos rekomendacijas, priedus ir 
papildymus, kurie gali būti periodiškai iš 
dalies keičiami arba pakeičiami naujais;

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) į sąrašą įtraukti ištekliai – visi gamtos 
ištekliai, nurodyti I priede, kuris gali būti 
periodiškai iš dalies keičiamas pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 160
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) į sąrašą įtraukti ištekliai – visi gamtos 
ištekliai, nurodyti I priede, kuris gali būti 
periodiškai iš dalies keičiamas pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) į sąrašą įtraukti produktai – visi į 
sąrašą įtraukti ištekliai ir produktai, kurie 
sudaro į sąrašą įtrauktus išteklius arba 
kurių sudėtyje yra į sąrašą įtrauktų 
išteklių;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikomas tik į sąrašą įtrauktų išteklių žaliavoms ir tam tikriems 
perdirbtiems metalams. Todėl nebūtų jokių garantijų, kad naudingosios iškasenos, esančios 
produktuose, patenkančiuose į Europos rinką, būtų perkamos atsakingai. Išsamus 
patikrinimas – ne vienos grandies tiekimo grandinėje atsakomybė, ir jis nebus veiksmingas, 
jei bus įgyvendinamas tokiu būdu. Šiuo pakeitimu taikymo sritis išplečiama įtraukiant 
produktus, kurių sudėtyje yra į sąrašą įtrauktų išteklių, taip pat bendroves tolesnėje vartotojų 
grandinėje.

Pakeitimas 162
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) į sąrašą įtraukti produktai – visi į 
sąrašą įtraukti ištekliai ir produktai, kurie 
sudaro į sąrašą įtrauktus išteklius arba 
kurių sudėtyje yra į sąrašą įtrauktų 
išteklių;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas taikomas tik į sąrašą įtrauktų išteklių žaliavoms ir tam tikriems 
perdirbtiems metalams. Todėl nebūtų jokių garantijų, kad naudingosios iškasenos, esančios 
produktuose, patenkančiuose į Europos rinką, būtų perkamos atsakingai. Išsamus 
patikrinimas – ne vienos grandies tiekimo grandinėje atsakomybė, ir jis nebus veiksmingas, 
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jei bus įgyvendinamas tokiu būdu. Šiuo pakeitimu taikymo sritis išplečiama įtraukiant 
produktus, kurių sudėtyje yra į sąrašą įtrauktų išteklių, taip pat bendroves tolesnėje vartotojų 
grandinėje.

Pakeitimas 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) perdirbti ištekliai – regeneruoti 
galutinio vartotojo arba vartotojo 
panaudoti produktai arba metalo laužui 
skirti perdirbti ištekliai, susidarę produktų 
gamybos, įskaitant perteklines, 
pasenusias, nekokybiškas ir metalo laužui 
skirtas medžiagas, kurių sudėtyje yra 
rafinuotų arba apdorotų išteklių, tinkamų 
perdirbimui gaminant bet kokią medžiagą. 
Iš dalies perdirbtos ir neperdirbtos 
naudingosios iškasenos arba šalutiniai 
produktai iš kitos rūdos nėra laikomi 
perdirbtais ištekliais;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 164
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) perdirbti ištekliai – regeneruoti 
galutinio vartotojo arba vartotojo 
panaudoti produktai arba metalo laužui 
skirti perdirbti ištekliai, susidarę produktų 
gamybos, įskaitant perteklines, 
pasenusias, nekokybiškas ir metalo laužui 
skirtas medžiagas, kurių sudėtyje yra 
rafinuotų arba apdorotų išteklių, tinkamų 
perdirbimui gaminant bet kokią medžiagą. 
Iš dalies perdirbtos ir neperdirbtos 
naudingosios iškasenos arba šalutiniai 
produktai iš kitos rūdos nėra laikomi 
perdirbtais ištekliais;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, pirmą kartą teikiantis į sąrašą 
įtrauktus produktus rinkai;

Or. en
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Pagrindimas

Gerai apibrėžtos sąvokos „veiklos vykdytojas“ vartojimas kartu su sąvoka „pirmas 
pateikimas rinkai“ užtikrina, kad reglamentas būtų taikomas įvairiems ekonominės veiklos 
vykdytojams ir nereikėtų pateikti atskiro jų apibrėžimo ar aprašymo. Šis terminas taip pat 
apima ekonominės veiklos vykdytojus, neatsižvelgiant į jų dydį, o papildomomis sąlygomis 
atskiruose straipsniuose vis dėlto galima numatyti skirtingą režimą tam tikroms grupėms, 
jeigu to reikia.

Pakeitimas 166
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis 
asmuo, pirmą kartą teikiantis į sąrašą 
įtrauktus produktus rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Gerai apibrėžtos sąvokos „veiklos vykdytojas“ vartojimas kartu su sąvoka „pirmas 
pateikimas rinkai“ užtikrina, kad reglamentas būtų taikomas įvairiems ekonominės veiklos 
vykdytojams ir nereikėtų pateikti atskiro jų apibrėžimo ar aprašymo. Šis terminas taip pat 
apima ekonominės veiklos vykdytojus, neatsižvelgiant į jų dydį, o papildomomis sąlygomis 
atskiruose straipsniuose vis dėlto galima numatyti skirtingą režimą tam tikroms grupėms, 
jeigu to reikia.

Pakeitimas 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

af) pateikimas rinkai – produktų 
pateikimas vidaus rinkai pirmą kartą bet 
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kokiomis priemonėmis, neatsižvelgiant į 
naudojamą pardavimo būdą, siekiant juos 
platinti ar naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba nemokamai, įskaitant 
tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 97/7/EB; 
„pateikimas rinkai“ taip pat apima 
produktų, kurie gauti iš produktų, 
įtrauktų į sąrašą ir jau pateiktų vidaus 
rinkai, teikimą vidaus rinkai;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 168
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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



PE549.420v02-00 98/326 AM\1055294LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

af) pateikimas rinkai – produktų 
pateikimas vidaus rinkai pirmą kartą bet 
kokiomis priemonėmis, neatsižvelgiant į 
naudojamą pardavimo būdą, siekiant juos 
platinti ar naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba nemokamai, įskaitant 
tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 97/7/EB; 
„pateikimas rinkai“ taip pat apima 
produktų, kurie gauti iš produktų, 
įtrauktų į sąrašą ir jau pateiktų vidaus 
rinkai, teikimą vidaus rinkai;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 169
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga dėl pasiūlytos platesnės „į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžties.

Pakeitimas 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga dėl pasiūlytos platesnės „į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžties.

Pakeitimas 171
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) perdirbti ištekliai – regeneruoti 
galutinio vartotojo arba vartotojo 
panaudoti produktai arba metalo laužui 
skirti perdirbti ištekliai, susidarę produktų 
gamybos, įskaitant perteklines, 
pasenusias, nekokybiškas ir metalo laužui 
skirtas medžiagas, kurių sudėtyje yra 
rafinuotų arba apdorotų išteklių, tinkamų 
perdirbimui gaminant bet kokią medžiagą. 
Iš dalies perdirbtos ir neperdirbtos 
naudingosios iškasenos arba šalutiniai 
produktai iš kitos rūdos nėra laikomi 
perdirbtais ištekliais;

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 173
Christofer Fjellner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) perdirbti metalai – utilizuoti galutinio 
vartotojo arba po vartojimo naudojami 
produktai arba produkto gamybos metu iš 
metalo laužo gautas metalas. Perdirbtas 
metalas, be kita ko, yra perteklinės, 
pasenusios, turinčios trūkumų ir metalo 
laužo medžiagos, kurių sudėtyje yra 
perdirbtų arba apdorotų metalų, kurie 
tinkami perdirbti į alavą, tantalą, 
volframą ir (arba) auksą. Iš dalies 
perdirbtos, neperdirbtos arba kaip 
šalutinis produktas iš kitos rūdos 
gaunamos naudingos iškasenos nėra 
perdirbti metalai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų 
tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių šis reglamentas netaikomas metalams, 
kuriuos pagrįstai galima manyti esant perdirbtais.

Pakeitimas 174
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė 
– veiklos, organizacijų, subjektų, 
technologijų, informacijos, išteklių ir 

c) išteklių tiekimo grandinė – veiklos, 
organizacijų, subjektų, technologijų, 
informacijos, išteklių ir paslaugų, susijusių 
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paslaugų, susijusių su naudingųjų 
iškasenų gabenimu ir perdirbimu nuo 
gavybos vietos iki jų panaudojimo 
galutiniame produkte, sistema;

su išteklių gabenimu ir perdirbimu nuo 
pirkimo vietos iki jų panaudojimo 
galutiniame produkte, sistema;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė šiame reglamente nurodytų išteklių apibrėžtis. Žr. naują 
„į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžtį.

Pakeitimas 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė 
– veiklos, organizacijų, subjektų, 
technologijų, informacijos, išteklių ir 
paslaugų, susijusių su naudingųjų 
iškasenų gabenimu ir perdirbimu nuo 
gavybos vietos iki jų panaudojimo 
galutiniame produkte, sistema;

c) išteklių tiekimo grandinė – veiklos, 
organizacijų, subjektų, technologijų, 
informacijos, išteklių ir paslaugų, susijusių 
su išteklių gabenimu ir perdirbimu nuo 
pirkimo vietos iki jų panaudojimo 
galutiniame produkte, sistema;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė šiame reglamente nurodytų išteklių apibrėžtis. Žr. naują 
„į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžtį.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudingųjų iškasenų tiekimo 
grandinė – veiklos, organizacijų, subjektų, 
technologijų, informacijos, išteklių ir 
paslaugų, susijusių su naudingųjų 
iškasenų gabenimu ir perdirbimu nuo 
gavybos vietos iki jų panaudojimo 
galutiniame produkte, sistema;

c) išteklių tiekimo grandinė – veiklos, 
organizacijų, subjektų, technologijų, 
informacijos, išteklių ir paslaugų, susijusių 
su į sąrašą įtrauktų išteklių gabenimu ir 
perdirbimu nuo gavybos vietos iki jų 
panaudojimo galutiniame produkte, 
sistema; 

Or. en

Pakeitimas 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas – veiklos vykdytojų prievolės, 
susijusios su jų valdymo sistema, rizikos 
valdymu, trečiųjų šalių auditu ir 
informacijos atskleidimu, siekiant 
nustatyti, pašalinti ir viešai pranešti apie 
esamus ir galimus pavojus, susijusius su 
konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, 
kad būtų galima išvengti neigiamo 
poveikio, susijusio su jų pirkimo veikla, ar 
jį sušvelninti;

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „veiklos vykdytojai“ vartojimas atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, 
kad išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės būtų taikomos visoms į sąrašą 
įtrauktoms bendrovėms. Nuoroda į „ataskaitų teikimą“ yra įtraukta siekiant apibrėžti 
atskaitomybės prievoles, jau nustatytas reglamente.
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Pakeitimas 178
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas – veiklos vykdytojų prievolės, 
susijusios su jų valdymo sistema, rizikos 
valdymu, trečiųjų šalių auditu ir 
informacijos atskleidimu, siekiant 
nustatyti, pašalinti ir viešai pranešti apie 
esamus ir galimus pavojus, susijusius su 
konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, 
kad būtų galima išvengti neigiamo 
poveikio, susijusio su jų pirkimo veikla, ar 
jį sušvelninti;

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „veiklos vykdytojai“ vartojimas atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, 
kad išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės būtų taikomos visoms į sąrašą 
įtrauktoms bendrovėms. Nuoroda į „ataskaitų teikimą“ yra įtraukta siekiant apibrėžti 
atskaitomybės prievoles, jau nustatytas reglamente.

Pakeitimas 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pavyzdinė tiekimo grandinės politika –
pavyzdinė tiekimo grandinės politika 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

Or. en
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Pagrindimas

Visos nuorodos į pavyzdinę tiekimo grandinės politiką turėtų atitikti pavyzdinę politiką, 
apibūdintą EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose. Papildomos nuostatos Komisijos 
pasiūlyme yra nereikalingos ir išbraukiamos.

Pakeitimas 180
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) pavyzdinė tiekimo grandinės politika –
pavyzdinė tiekimo grandinės politika 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

Or. en

Pagrindimas

Visos nuorodos į pavyzdinę tiekimo grandinės politiką turėtų atitikti pavyzdinę politiką, 
apibūdintą EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose. Papildomos nuostatos Komisijos 
pasiūlyme yra nereikalingos ir išbraukiamos.

Pakeitimas 181
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri naudingąsias iškasenas ir 
metalus įvairiose tiekimo grandinės 

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri išteklius įvairiose tiekimo 
grandinės grandyse, sekos nustatymo ir 
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grandyse, sekos registravimas; registravimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri naudingąsias iškasenas ir 
metalus įvairiose tiekimo grandinės 
grandyse, sekos registravimas;

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri išteklius įvairiose tiekimo 
grandinės grandyse, sekos nustatymo ir 
registravimo sistema;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri naudingąsias iškasenas ir 
metalus įvairiose tiekimo grandinės 
grandyse, sekos registravimas;

d) priežiūros grandinė arba tiekimo 
grandinės atsekamumo sistema – subjektų, 
kurie prižiūri į sąrašą įtrauktus išteklius
įvairiose tiekimo grandinės grandyse, sekos 
nustatymo ir registravimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rizikos valdymo planas – rašytiniai 
veiklos vykdytojo atsakymai dėl tiekimo 
grandinės pavojų, nustatytų pagal 5 
straipsnį, vadovaujantis jo tiekimo 
grandinės politika;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis ir „rizikos valdymo plano“ sąvoka, 
vartojama EBPO rekomendacijose (žr. „3T“ papildymo B dalies 3 etapą).

Pakeitimas 185
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rizikos valdymo planas – rašytiniai 
veiklos vykdytojo atsakymai dėl tiekimo 
grandinės pavojų, nustatytų pagal 5 
straipsnį, vadovaujantis jo tiekimo 
grandinės politika;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis ir „rizikos valdymo plano“ sąvoka, 
vartojama EBPO rekomendacijose (žr. „3T“ papildymo B dalies 3 etapą).

Pakeitimas 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai 
arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, 
taip pat zonos, kuriose valdymas ir 
saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, 
kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose 
plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama 
tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių 
pažeidimus ir moterų bei vaikų teisių
pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai 
arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, 
taip pat zonos, kuriose valdymas ir 
saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, 
kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose 
plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama 
tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių 
pažeidimus; Komisija, pasikonsultavusi su 
komitetu, sudarytu iš valstybių narių ir 
pramonės atstovų, nustato konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, 
plačiai paplitęs smurtas arba kyla pavojus 
sužaloti žmones ir dėl to pripažįstama, 
kad:

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą su tarptautiniais standartais, pakeitimuose pateikiama 
„konfliktinių ir didelės rizikos zonų“ apibrėžtis, naudojama EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose.

Pakeitimas 189
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, 
plačiai paplitęs smurtas arba kyla pavojus 
sužaloti žmones ir dėl to pripažįstama, 
kad:

Or. en

Pakeitimas 190
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai 
arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, 
taip pat zonos, kuriose nėra valdymo ir 
saugumo, kaip antai žlugusios valstybės, 
kuriose plačiu mastu ir nuolat 
pažeidinėjamos žmogaus teisės, apibrėžtos 
pagal tarptautinę teisę;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma apibrėžtis yra neaiški, todėl įgyvendinant būtų susiduriama su netikrumu. 
Todėl teisinio aiškumo tikslais siekiama iš dalies pakeisti šią apibrėžtį.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) konfliktinės ir didelės rizikos zonos –
zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, 
plačiai paplitęs smurtas arba kyla pavojus 
sužaloti žmones ir dėl to pripažįstama, 
kad: 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą su tarptautiniais standartais, pakeitimuose pateikiama 
„konfliktinių ir didelės rizikos zonų“ apibrėžtis, naudojama EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose.

Pakeitimas 192
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 193
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą su tarptautiniais standartais, pakeitimuose pateikiama 
„konfliktinių ir didelės rizikos zonų“ apibrėžtis, naudojama EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose.

Pakeitimas 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojų grandis – metalų tiekimo 
grandinė nuo lydyklų ar rafinavimo 
įmonių iki galutinių naudotojų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši sąvoka nereikalinga, atsižvelgiant į platesnę išteklių apibrėžtį. Dauguma naudingųjų 
iškasenų ir kitų išteklių, kuriais skatinama konfliktų finansavimas ir žmogaus teisių 
pažeidimai, nėra lydomi ar rafinuojami (pvz., akmens anglys). Vietoj to, kai reikia, tiekimo 
grandinės kritiniai taškai, pvz., lydyklos ir rafinavimo įmonės, yra vadinami taip: „II priede 
nurodyti veiklos vykdytojai“, „II priede nurodyti subjektai“. Žr. pastabas dėl šių apibrėžčių.

Pakeitimas 195
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojų grandis – metalų tiekimo 
grandinė nuo lydyklų ar rafinavimo 
įmonių iki galutinių naudotojų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši sąvoka nereikalinga, atsižvelgiant į platesnę išteklių apibrėžtį. Dauguma naudingųjų 
iškasenų ir kitų išteklių, kuriais skatinama konfliktų finansavimas ir žmogaus teisių 
pažeidimai, nėra lydomi ar rafinuojami (pvz., akmens anglys). Vietoj to, kai reikia, tiekimo 
grandinės kritiniai taškai, pvz., lydyklos ir rafinavimo įmonės, yra vadinami taip: „Ia priede 
nurodyti veiklos vykdytojai“, „Ia priede nurodyti subjektai“. Žr. pastabas dėl šių apibrėžčių.
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Pakeitimas 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojų grandis – metalų tiekimo 
grandinė nuo lydyklų ar rafinavimo 
įmonių iki galutinių naudotojų;

f) vartotojų grandis – išteklių tiekimo 
grandinė nuo kritinių taškų, susijusių su 
transformacija ir atsekamumu, iki 
galutinių naudotojų;

Or. en

Pakeitimas 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga, nes įvedamos ir vartojamos sąvokos „veiklos vykdytojas“ ir 
„pateikimas rinkai“. Šiomis dviem apibrėžtimis bendrai veiksmingai pakeičiama 
„importuotojo“ sąvoka dėl šiame reglamente nustatytų prievolių taikymo pradžios.
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Pakeitimas 198
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga, nes įvedamos ir vartojamos sąvokos „veiklos vykdytojas“ ir 
„pateikimas rinkai“. Šiomis dviem apibrėžtimis bendrai veiksmingai pakeičiama 
„importuotojo“ sąvoka dėl šiame reglamente nustatytų prievolių taikymo pradžios.

Pakeitimas 199
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, deklaruojantis 
naudingąsias iškasenas ar metalus, 
kuriems taikomas šis reglamentas, skirtus 

g) veiklos vykdytojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris pirmą kartą teikia į 
sąrašą įtrauktus produktus rinkai;
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išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

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

Or. en

Pakeitimas 200
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, deklaruojantis 
naudingąsias iškasenas ar metalus arba 
produktų dalis, kurių sudėtyje yra 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į 
laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 
straipsnyje;

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

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

Or. de

Pakeitimas 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) vartotojų grandies veiklos vykdytojas –
bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
pirmą kartą pateikia vidaus rinkai bet 
kokius produktus, kurie sudaro į sąrašą 
įtrauktus išteklius arba kurių sudėtyje yra 
į sąrašą įtrauktų išteklių, siekdamas juos 
platinti arba panaudoti prekybinėje 
veikloje;

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

Or. en

Pagrindimas

The use of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘first placing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ 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’. 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.

Pakeitimas 202
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) importuotojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, deklaruojantis 
naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems 
taikomas šis reglamentas, skirtus išleisti į 

g) veiklos vykdytojas – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, pirmą kartą teikiantis 
naudingąsias iškasenas ar metalus, kuriems 
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laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/199213 79 
straipsnyje;

taikomas šis reglamentas, rinkai;

ga) pateikimas rinkai – produktų 
pateikimas vidaus rinkai pirmą kartą bet 
kokiomis priemonėmis, neatsižvelgiant į 
naudojamą pardavimo būdą, siekiant juos 
platinti ar naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba nemokamai, įskaitant 
tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 97/7/EB. 
Sąvoka „pateikimas rinkai“ taip pat 
apima produktų, kurie gauti iš 
naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie 
jau pateikti vidaus rinkai, teikimą vidaus 
rinkai;

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

Or. en

Pakeitimas 203
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

g) importuotojas – bet koks Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kurio 
vardu išduodama muitinės deklaracija 
(įregistruotas importuotojas) ir kuris 
siekia fiziškai įvežti į Sąjungos muitinės 
teritoriją naudingąsias iškasenas ar 
metalus, kuriems taikomas šis reglamentas, 
skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/199213 79 straipsnyje;

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

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

Or. en

Pakeitimas 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) perdirbti metalai – utilizuoti galutinio 
vartotojo arba po vartojimo naudojami 
produktai arba produkto gamybos metu iš 
metalo laužo gautas metalas. Perdirbtiems 
metalams priskiriami metalų likučiai, 
nebenaudojamos ir nekokybiškos 
metalinės medžiagos ir jų atraižos, 
kuriose yra perdirbtų metalų, kurie gali 
būti perdirbti ir panaudoti alavo, tantalo, 
volframo ir aukso gamyboje. Pusiau 
apdirbti, neapdirbti mineralai arba 
mineralai, įeinantys į kitų šalutinių 
produktų sudėtį, nėra perdirbti metalai;

Or. it

Pakeitimas 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) į sąrašą įtraukti produktai – visi į 
sąrašą įtraukti ištekliai ir produktai, kurie 
sudaro į sąrašą įtrauktus išteklius arba 
kurių sudėtyje yra į sąrašą įtrauktų 
išteklių [Pastaba: žr. toliau C. punktą, 
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kuriame pateikiama apibrėžtis];

Or. en

Pakeitimas 206
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) pateikimas rinkai – produktų 
pateikimas vidaus rinkai pirmą kartą bet 
kokiomis priemonėmis, neatsižvelgiant į 
naudojamą pardavimo būdą, siekiant juos 
platinti ar naudoti vykdant komercinę 
veiklą už atlygį arba nemokamai, įskaitant 
tiekimą nuotolinio ryšio priemonėmis, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 97/7/EB. 
Sąvoka „pateikimas rinkai“ taip pat 
apima produktų, kurie gauti iš produktų, 
įtrauktų į sąrašą ir jau pateiktų vidaus 
rinkai, teikimą vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

„Atsakingo importuotojo“ ir „pasitvirtinimo“ sąvokos nereikalingos, jei įmonėms taikomi 
privalomi reikalavimai.

Pakeitimas 208
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

„Atsakingo importuotojo“ ir „pasitvirtinimo“ sąvokos nereikalingos, jei įmonėms taikomi 
privalomi reikalavimai.

Pakeitimas 209
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 210
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) gamintojų grandis – gamtos išteklių 
tiekimo grandinė nuo pirkimo vietų iki 
galutinių kritinių taškų, susijusių su 
transformacija ir atsekamumu;

Or. en

Pakeitimas 212
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) atsakingas veiklos vykdytojas – bet koks 
veiklos vykdytojas, kuris privalo pats 
patvirtinti savo atitiktį pagal šiame 
reglamente išdėstytas taisykles;

Or. en

Pakeitimas 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasitvirtinimo apibrėžtis jau nereikalinga.

Pakeitimas 214
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pasitvirtinimas – asmens patvirtinimas, 
kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų 
su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, 

Išbraukta.
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trečiosios šalies atliekamu auditu ir 
informacijos atskleidimu susijusių 
prievolių;

Or. en

Pagrindimas

Pasitvirtinimo apibrėžtis jau nereikalinga.

Pakeitimas 215
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 216
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) savideklaracija – asmens patvirtinimas, 
kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų 
su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, 
trečiosios šalies atliekamu auditu ir 
informacijos atskleidimu susijusių 
prievolių;
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Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) gamintojų grandis – bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, veikiantis išteklių tiekimo 
grandinės kritiniame taške, susijusiame 
su transformacija ir atsekamumu, pvz., 
lydyklos, rafinavimo įmonės ir žaliavų 
biržos;

Or. en

Pagrindimas

EBPO rekomendacijose svarbiausios išsamaus patikrinimo prievolės tenka vadinamiesiems 
kritiniams taškams, pvz., lydykloms, rafinavimo įmonėms, ir t. t. Ši apibrėžtis apima tokias 
kritinių taškų bendroves visame pasaulyje. Tolesnė gamintojų grandies veiklos vykdytojo 
apibrėžtis, kita vertus, apima tas bendroves tuo atveju, kai jos importuoja į ES. Komisijos 
pasiūlyme visi žaliavų importuotojai buvo vertinami vienodai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
buvo kritiniai taškai, ar paprasti prekiautojai. Dėl to kyla rizika, kad kai kurios vartotojų 
grandies bendrovės bus vertinamos kaip gamintojų grandies bendrovės.

Pakeitimas 218
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kad jis laikosi šiame reglamente nustatytų 
su valdymo sistemomis, rizikos valdymu, 
trečiosios šalies atliekamu atitikties 
vertinimu ir informacijos atskleidimu 
susijusių prievolių;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedamas Nyderlandų pasiūlytas
sumanymas, kuris šiuo metu svarstomas Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba 
galėtų iš anksto aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) gamintojų grandies veiklos 
vykdytojas – bet koks gamintojų grandies 
subjektas, kuris pirmą kartą pateikia 
vidaus rinkai į sąrašą įtrauktus išteklius, 
siekdamas juos platinti arba panaudoti 
prekybinėje veikloje;

Or. en

Pakeitimas 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas



AM\1055294LT.doc 127/326 PE549.420v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie naudingųjų iškasenų gavybą, 
prekybą, tvarkymą ir eksporto sąlygas 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose;

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie išteklių pirkimą, gavybą, prekybą, 
tvarkymą ir eksporto sąlygas, susijusias su 
ištekliais iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atsispindi platesnė reglamente nurodytų išteklių apibrėžtis.

Pakeitimas 221
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie naudingųjų iškasenų gavybą, 
prekybą, tvarkymą ir eksporto sąlygas 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose;

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie išteklių pirkimą, gavybą, prekybą, 
tvarkymą ir eksporto sąlygas, susijusias su 
ištekliais iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimuose atsispindi platesnė reglamente nurodytų išteklių apibrėžtis.
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Pakeitimas 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie naudingųjų iškasenų gavybą, 
prekybą, tvarkymą ir eksporto sąlygas 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose;

j) informavimo mechanizmas – išankstinio 
perspėjimo apie riziką mechanizmas, 
kuriuo naudodamasi bet kuri 
suinteresuotoji šalis arba informatorius gali 
pranešti susirūpinimą keliančią informaciją 
apie išteklių gavybą, prekybą, tvarkymą ir 
eksporto sąlygas, susijusias su ištekliais iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų;

Or. en

Pakeitimas 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) II priede nurodytas veiklos 
vykdytojas – bet kokios rūšies veiklos 
vykdytojas, kaip nurodyta II priede;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme susitelkiama tik į lydyklas ir rafinavimo įmones. Siekiant užtikrinti, kad šiame 
reglamente nustatytos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės galėtų būti 
veiksmingai taikomos ir tiekimo grandinėms su kritiniais taškais, išskyrus lydyklas ir 
rafinavimo įmones, būtina įtraukti naujuosius veiklos vykdytojus kritiniuose taškuose, kai tik 
jie tampa prieinami. Todėl šiame pakeitime pateikiama nuoroda į priede pateiktą sąrašą (II 
priedas), o šie veiklos vykdytojai vadinami II priede nurodytais veiklos vykdytojais.
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Pakeitimas 224
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) Ia priede nurodytas veiklos 
vykdytojas – bet kokios rūšies veiklos 
vykdytojas, kaip nurodyta Ia priede;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme susitelkiama tik į lydyklas ir rafinavimo įmones. Siekiant užtikrinti, kad šiame 
reglamente nustatytos išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės galėtų būti 
veiksmingai taikomos ir tiekimo grandinėms su kritiniais taškais, išskyrus lydyklas ir 
rafinavimo įmones, būtina įtraukti naujuosius veiklos vykdytojus kritiniuose taškuose, kai tik 
jie tampa prieinami. Todėl šiame pakeitime pateikiama nuoroda į priede pateiktą sąrašą (Ia 
priedas), o šie veiklos vykdytojai vadinami Ia priede nurodytais veiklos vykdytojais.

Pakeitimas 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) II priede nurodytas subjektas – fizinis 
ar juridinis asmuo, nurodytas II priede;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis apima visus subjektus, kurie veikia kaip kritiniai taškai į sąrašą įtrauktų išteklių 
tiekimo grandinėse. Tai apima pasaulines lydyklas, rafinavimo įmones ir kitus tiekimo 
grandinės kritinius taškus, išvardytus II priede. Ji skiriasi nuo apibrėžties „II priede nurodyti 
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veiklos vykdytojai“. Šia apibrėžtimi užtikrinama, kad tam tikros vartotojų grandies prievolės 
būtų taikomos visiems pasauliniams II priede nurodytiems subjektams. Šiomis prievolėmis 
raginama nustatyti visus II priede nurodytus subjektus visame pasaulyje, o ne tik subjektus, 
įsikūrusius ES.

Pakeitimas 226
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) Ia priede nurodytas subjektas – bet 
koks fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas 
Ia priede;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis apima visus subjektus, kurie veikia kaip kritiniai taškai į sąrašą įtrauktų išteklių 
tiekimo grandinėse. Tai apima pasaulines lydyklas, rafinavimo įmones ir kitus tiekimo 
grandinės kritinius taškus, išvardytus Ia priede. Ji skiriasi nuo apibrėžties „Ia priede nurodyti 
veiklos vykdytojai“. Šia apibrėžtimi užtikrinama, kad tam tikros vartotojų grandies prievolės 
būtų taikomos visiems pasauliniams Ia priede nurodytiems subjektams. Šiomis prievolėmis 
raginama nustatyti visus Ia priede nurodytus subjektus visame pasaulyje, o ne tik subjektus, 
įsikūrusius ES.

Pakeitimas 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) atsakingas II priede nurodytas 
subjektas – bet koks II priede nurodytas 
subjektas, kuris laikosi šio reglamento ar 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų ir kuris pateikė audito 
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ataskaitas, kaip nustatyta 6 straipsnyje, 
valstybės narės valdžios institucijai pagal 
7 straipsnio 3 dalį arba 7 straipsnio 7 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Visos nuorodos į „atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones“ pakeistos „atsakingu (-ais) II 
priede nurodytu (-ais) subjektu (-ais)“. Žr. pastabas dėl „atsakingo II priede nurodyto 
subjekto“ ir tolesnį 8 straipsnį.

Pakeitimas 228
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) atsakingas Ia priede nurodytas 
subjektas – bet koks Ia priede nurodytas 
subjektas, kuris laikosi šio reglamento ar 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų ir kuris pateikė audito 
ataskaitas, kaip nustatyta 6 straipsnyje, 
valstybės narės valdžios institucijai pagal 
7 straipsnio 3 dalį arba 7 straipsnio 6 
dalies a punktą;

Or. en

Pagrindimas

Visos nuorodos į „atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones“ pakeistos „atsakingu (-ais) Ia 
priede nurodytu (-ais) subjektu (-ais)“. Žr. pastabas dėl „atsakingo Ia priede nurodyto 
subjekto“ ir tolesnį 8 straipsnį.

Pakeitimas 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jd) verslo slaptumas ir kiti su 
konkurencingumu susiję klausimai –
informacija apie kainas ir santykius su 
tiekėjais nepažeidžiant tolesnių galimų 
aiškinimų;

Or. en

Pagrindimas

Ši sąvoka turėtų būti apibrėžta siekiant išvengti netikrumo. Vartojama sąvoka yra EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateikta apibrėžtis.

Pakeitimas 230
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jd) verslo slaptumas ir kiti su 
konkurencingumu susiję klausimai –
informacija apie kainas ir santykius su 
tiekėjais nepažeidžiant tolesnių galimų 
aiškinimų;

Or. en

Pagrindimas

Ši sąvoka turėtų būti apibrėžta siekiant išvengti netikrumo. Vartojama sąvoka yra EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateikta apibrėžtis.

Pakeitimas 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey



AM\1055294LT.doc 133/326 PE549.420v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pavyzdinės tiekimo grandinės politikos 
sąvoka atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo gairių II priedą, kuriame 
pabrėžiama didelio neigiamo poveikio 
rizika, kuri gali būti susijusi su 
naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, 
tvarkymu ir eksportu konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos.

Pakeitimas 232
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pavyzdinės tiekimo grandinės politikos 
sąvoka atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo gairių II priedą, kuriame 
pabrėžiama didelio neigiamo poveikio 
rizika, kuri gali būti susijusi su 
naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, 
tvarkymu ir eksportu konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos.
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Pakeitimas 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pavyzdinės tiekimo grandinės politikos 
sąvoka atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo gairių II priedą, kuriame 
pabrėžiama didelio neigiamo poveikio 
rizika, kuri gali būti susijusi su 
naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, 
tvarkymu ir eksportu konfliktinėse ir 
didelės rizikos zonose;

k) pavyzdinė tiekimo grandinės politika –
pavyzdinė tiekimo grandinės politika 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo gairių II 
priedą;

Or. en

Pakeitimas 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
importuotojų atsakymas dėl nustatytų 
tiekimo grandinės pavojų, teikiamas pagal 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priedą14;

Išbraukta.

__________________
14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis 
leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 
2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos.

Pakeitimas 235
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
importuotojų atsakymas dėl nustatytų 
tiekimo grandinės pavojų, teikiamas pagal 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priedą14;

Išbraukta.

__________________
14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis 
leidimas, EBPO leidykla (EBPO, 
2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos.

Pakeitimas 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
importuotojų atsakymas dėl nustatytų
tiekimo grandinės pavojų, teikiamas pagal 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priedą14;

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
veiklos vykdytojo atsakymas dėl tiekimo 
grandinės pavojų, nustatytų pagal 5 
straipsnio a punktą, vadovaujantis EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priedu14;

__________________ __________________
14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pakeitimas 237
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
importuotojų atsakymas dėl nustatytų 
tiekimo grandinės pavojų, teikiamas pagal 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priedą14;

l) rizikos valdymo planas – rašytinis 
veiklos vykdytojų atsakymas dėl nustatytų 
tiekimo grandinės pavojų, teikiamas pagal 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priedą14;

__________________ __________________
14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų grandinių. (Antrasis leidimas, 
EBPO leidykla (EBPO, 2013 m.), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.
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Or. en

Pakeitimas 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) gamintojų grandis – naudingųjų 
iškasenų tiekimo grandinė nuo gavybos 
vietų iki lydyklų ar rafinavimo įmonių 
imtinai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši sąvoka nereikalinga, atsižvelgiant į platesnę išteklių apibrėžtį. Dauguma naudingųjų 
iškasenų ir kitų išteklių, kuriais skatinama konfliktų finansavimas ir žmogaus teisių 
pažeidimai, nėra lydomi ar rafinuojami (pvz., akmens anglys). Vietoj to, kai reikia, tiekimo 
grandinės kritiniai taškai, pvz., lydyklos ir rafinavimo įmonės, yra vadinami taip: „II priede 
nurodyti veiklos vykdytojai“, „II priede nurodyti subjektai“.

Pakeitimas 239
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) gamintojų grandis – naudingųjų 
iškasenų tiekimo grandinė nuo gavybos 
vietų iki lydyklų ar rafinavimo įmonių 
imtinai;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši sąvoka nereikalinga, atsižvelgiant į platesnę išteklių apibrėžtį. Dauguma naudingųjų 
iškasenų ir kitų išteklių, kuriais skatinama konfliktų finansavimas ir žmogaus teisių 
pažeidimai, nėra lydomi ar rafinuojami (pvz., akmens anglys). Vietoj to, kai reikia, tiekimo 
grandinės kritiniai taškai, pvz., lydyklos ir rafinavimo įmonės, yra vadinami taip: „Ia priede 
nurodyti veiklos vykdytojai“, „Ia priede nurodyti subjektai“.

Pakeitimas 240
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas – atsakingų alavo, tantalo, 
volframo, jų rūdų ir aukso importuotojų

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

valdymu, trečiųjų šalių auditu ir 
informacijos atskleidimu, kuriomis 
siekiama nustatyti, pašalinti ir viešai 
pranešti apie esamus ir galimus pavojus, 
susijusius su konfliktinėmis ir didelės 
rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti 
perkant šias naudingąsias iškasenas 
atsirandančio neigiamo poveikio ar jį 
sušvelninti;

Or. en

Pakeitimas 242
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

o) išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas – atsakingų su alavu, tantalu, 
volframu, jų rūdomis ir auksu susijusios
veiklos vykdytojų prievolės, susijusios su 
jų valdymo sistema, rizikos valdymu, 
trečiųjų šalių auditu ir informacijos 
atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti ir 
pašalinti esamus ir galimus pavojus, 
susijusius su konfliktinėmis ir didelės 
rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti 
perkant šias naudingąsias iškasenas 
atsirandančio neigiamo poveikio ar jį 
sušvelninti;

Or. en

Pakeitimas 243
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) atsakingos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės – atsakingo importuotojo tiekimo 
grandinėje esančios lydyklos ar rafinavimo 
įmonės;

p) lydyklos ar rafinavimo įmonės –
atsakingo importuotojo tiekimo grandinėje 
esančios lydyklos ar rafinavimo įmonės;

Or. fr

Pagrindimas

Europos lydyklos ir rafinavimo įmonės privalo taikyti šį reglamentą.

Pakeitimas 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) atsakingos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės – atsakingo importuotojo tiekimo 
grandinėje esančios lydyklos ar 
rafinavimo įmonės;

p) atsakingas gamintojų grandies 
subjektas – bet koks gamintojų grandies 
subjektas, kuris laikosi EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų ir kuris 
pateikė audito ataskaitas pagal 7 
straipsnio 3 dalį arba 7 straipsnio 7 dalį;

Or. en

Pakeitimas 245
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) atsakingos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės – atsakingo importuotojo tiekimo 
grandinėje esančios lydyklos ar rafinavimo 

p) atsakingos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės – atsakingo veiklos vykdytojo
tiekimo grandinėje esančios lydyklos ar 
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įmonės; rafinavimo įmonės;

Or. en

Pakeitimas 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje 
dirba mažiau nei 10 žmonių ir kurios 
metinė apyvarta arba bendras metinis 
balansas neviršija 2 milijonų eurų, kaip 
apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB1a;

_______________
1a2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. it

Pakeitimas 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) valstybių narių kompetentingos
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

q) ES mastu veikianti kompetentinga 
institucija – paskirta ES mastu veikianti 
institucija, turinti kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

Or. en
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Pakeitimas 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus ir žmogaus teises, 
įskaitant moterų ir vaikų gyvenimo 
apsaugos svarbą konfliktinėse ir didelės
rizikos zonose.

Or. en

Pakeitimas 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą, tyrimą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

Or. en

Pakeitimas 250
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą, tyrimą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

Or. en

Pakeitimas 251
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – viena ar kelios paskirtos 
institucijos, turinčios kompetenciją atlikti 
auditą ir žinių apie žaliavas bei 
pramoninius procesus.

q) valstybių narių kompetentingos 
institucijos – paskirta institucija, kuriai 
importuotojai turi pateikti įrodymus, kad 
laikėsi reglamento nuostatų.

Or. de

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qa) verslo slaptumas ir kiti su 
konkurencingumu susiję klausimai –
informacija apie kainas ir santykius su 
tiekėjais nepažeidžiant tolesnių galimų 
aiškinimų. Visa informacija bus 
atskleidžiama bet kokiam įsteigtam 
instituciniam regioniniam ar pasauliniam 
mechanizmui, kuris turi įgaliojimą kaupti 
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ir apdoroti informaciją apie naudingąsias 
iškasenas iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų;

Or. en

Pakeitimas 253
Daniel Caspary

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qa) pramonės sistema – savanoriškų 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
procedūrų, priemonių ar mechanizmų, 
parengtų ir prižiūrimų atitinkamų 
pramonės šakų asociacijų, derinys, 
įskaitant trečiųjų asmenų atliekamą 
atitikties vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 254
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qa) perdirbti metalai – utilizuoti galutinio 
vartotojo arba po vartojimo naudojami 
produktai arba produkto gamybos metu iš 
metalo laužo gautas metalas. Perdirbti 
metalai, be kita ko, yra perteklinės, 
pasenusios, turinčios trūkumų ir metalo 
laužo medžiagos, kurių sudėtyje yra 
perdirbtų arba apdorotų metalų, kurie 
tinkami perdirbti į alavą, tantalą, 
volframą ir (arba) auksą. Iš dalies 
perdirbtos, neperdirbtos arba kaip 
šalutinis produktas iš kitos rūdos 
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gaunamos naudingos iškasenos nėra 
perdirbti metalai;

Or. en

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qb) labai maža įmonė, kaip apibrėžta 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje dėl labai mažų įmonių, 
mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo C 
(2003) 1422, tai įmonė, kurioje dirba 
mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios 
metinė apyvarta ir (arba) metinio balanso 
suma neviršija 2 mln. EUR;

Or. en

Pakeitimas 256
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qb) pramonės sistema – išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo procedūrų, 
priemonių ar mechanizmų, parengtų ir 
prižiūrimų atitinkamų pramonės šakų 
asociacijų, derinys, įskaitant trečiųjų 
asmenų atliekamus auditus.

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

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

qc) EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijos – EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų tiekimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
grandinių: Antrasis leidimas, EBPO 
leidykla (EBPO, 2013 m.), įskaitant visus 
Tarybos sprendimus, priedus ir
papildymus, kurie gali būti periodiškai iš 
dalies keičiami arba pakeičiami naujais.

Or. en

Pakeitimas 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Veiklos vykdytojo prievolės 

Or. en

Pakeitimas 259
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Veiklos vykdytojo prievolės 

Or. en

Pakeitimas 260
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Konfliktinių zonų apibrėžimo procesas

Or. de

Pakeitimas 261
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Atsakingo importuotojo teikiama 
savideklaracija

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Lankstūs veiklos vykdytojo įsipareigojimai

Or. en

Pakeitimas 263
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingo importuotojo pasitvirtinimas Atsakingo veiklos vykdytojo
pasitvirtinimas

Or. en

Pakeitimas 264
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas veiklos vykdytojai imasi 
visų pagrįstų priemonių ir sąžiningai 
stengiasi vykdyti savo išsamaus 
patikrinimo prievoles pagal 4 ir 5 
straipsnius. Kiekvienas veiklos vykdytojas 
įsipareigoja užtikrinti laipsnišką, 
išmatuojamą pažangą ir laiku pasiektus 
rezultatus vykdant savo prievoles. 
Konkretaus atitinkamo išsamaus 
patikrinimo pobūdis ir mastas priklauso 
nuo individualių aplinkybių; šiam 
patikrinimui turi įtakos tokie veiksniai 
kaip veiklos vykdytojo padėtis tiekimo 
grandinėje, veiklos vykdytojo dydis, 
veiklos vykdytojo veiklos vieta, tam tikroje 
šalyje susidariusi padėtis, atitinkamų 
produktų ar paslaugų sektorius ir 
pobūdis.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje 1 dalyje atsispindi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktos 
nuostatos, įskaitant galimybę, kad bendrovės sieks išmatuojamos ir laipsniškos pažangos 
vykdant išsamaus patikrinimo prievoles.

Pakeitimas 266
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas veiklos vykdytojai imasi 
visų pagrįstų priemonių ir sąžiningai 
stengiasi vykdyti savo išsamaus 
patikrinimo prievoles pagal 4 ir 5 
straipsnius. Kiekvienas veiklos vykdytojas 
įsipareigoja užtikrinti laipsnišką, 
išmatuojamą pažangą ir laiku pasiektus 
rezultatus vykdant savo prievoles. 
Konkretaus atitinkamo išsamaus 
patikrinimo pobūdis ir mastas priklauso 
nuo individualių aplinkybių; šiam 
patikrinimui turi įtakos tokie veiksniai 
kaip veiklos vykdytojo padėtis tiekimo 
grandinėje, veiklos vykdytojo dydis, 
veiklos vykdytojo veiklos vieta, tam tikroje 
šalyje susidariusi padėtis, atitinkamų 
produktų ar paslaugų sektorius ir 
pobūdis.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje 1 dalyje atsispindi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktos 
nuostatos, įskaitant galimybę, kad bendrovės sieks išmatuojamos ir laipsniškos pažangos 
vykdant išsamaus patikrinimo prievoles.

Pakeitimas 267
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bet koks naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas gali pasitvirtinti kaip 

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

kaip atsakingas importuotojas, pateikdamas 
valstybės narės kompetentingai institucijai 
deklaraciją, kad jis laikosi šiame 
reglamente nustatytų išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių. Kartu su 
deklaracija pateikiami dokumentai, 
įskaitant nepriklausomo trečiosios šalies 
atlikto audito rezultatus, kuriais 
importuotojas patvirtina, kad laikosi 
prievolių.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 268
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 269
Joachim Schuster
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Naujai atsirandančios konfliktinės 
zonos apibrėžiamos Europos Komisijos, 
Europos Parlamento, valstybių narių 
kompetentingų institucijų ir pilietinės 
visuomenės dalyvių dialoge.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Veiklos vykdytojai imasi visų pagrįstų 
priemonių ir sąžiningai stengiasi vykdyti 
savo išsamaus patikrinimo prievoles pagal 
4 ir 5 straipsnius. Kiekvienas veiklos 
vykdytojas įsipareigoja užtikrinti 
laipsnišką, išmatuojamą pažangą ir laiku 
pasiektus rezultatus vykdant savo 
prievoles. Konkretaus atitinkamo 
išsamaus patikrinimo pobūdis ir mastas 
priklauso nuo individualių aplinkybių; 
šiam patikrinimui turi įtakos tokie 
veiksniai kaip veiklos vykdytojo padėtis 
tiekimo grandinėje, veiklos vykdytojo 
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prievolių. dydis, veiklos vykdytojo veiklos vieta, tam 
tikroje šalyje susidariusi padėtis, 
atitinkamų produktų ar paslaugų 
sektorius ir pobūdis. Ypač daug dėmesio 
skiriama labai mažų ir vidutinio dydžio 
vartotojų grandies veiklos vykdytojų 
padėčiai.

Or. en

Pagrindimas

Tai ypač svarbu labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir turėtų būti derinama su 4 
ir 5 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 271
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 272
Alessia Maria Mosca



PE549.420v02-00 154/326 AM\1055294LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai mažos įmonės, norinčios būti 
atsakingais pasitvirtinusiais 
importuotojais, turi vadovautis 
nurodymais, išvardytais toliau 
nurodytuose straipsniuose, bet yra 
atleidžiamos nuo 4 straipsnio f punkto iv 
ir v papunkčiuose ir g punkto v ir vi 
papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų; 5 
straipsnio b punktas; 7 straipsnio 2 ir 3 
dalis.

Or. it

Pakeitimas 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 274
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų arba metalų, 

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

kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi jiems taikomų 
prievolių pagal šio reglamento 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius, ES mastu veikianti 
kompetentinga institucija atlieka
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 277
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

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

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

Or. de

Pakeitimas 278
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 279
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 280
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai mažos įmonės neįtraukiamos į šio 
reglamento taikymo sritį ir atleidžiamos 
nuo jame nustatytų reikalavimų.

Or. it
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Pakeitimas 281
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis

Kiekvienas produktų, kurių sudėtyje yra 
naudingųjų iškasenų ar metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas 
kompetentingai valstybės narės institucijai 
įrodo, kad tos naudingosios iškasenos ir 
tie metalai atitinka šio reglamento 
reikalavimus. Šio straipsnio tikslais turi 
būti pripažįstamas sertifikavimo įrodymas 
pagal Volstryto reformų ir vartotojų 
apsaugos aktą.

Or. de

Pakeitimas 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekvienas veiklos vykdytojas, 
remdamasis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „veiklos vykdytoją“ atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį. Žodžiai „remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis“ yra būtini siekiant užtikrinti, kad 
rekomendacijose išdėstytos nuostatos būtų įtrauktos į reglamentą ir kad veiklos vykdytojai 
laikytųsi rekomendacijose nustatytų standartų.
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Pakeitimas 283
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekvienas veiklos vykdytojas, 
remdamasis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „veiklos vykdytoją“ atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį. Žodžiai „remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis“ yra būtini siekiant užtikrinti, kad 
rekomendacijose išdėstytos nuostatos būtų įtrauktos į reglamentą ir kad veiklos vykdytojai 
laikytųsi rekomendacijose nustatytų standartų.

Pakeitimas 284
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas:

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kiekvienas gamintojų grandies veiklos 
vykdytojas, remdamasis EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis:

Or. en

Pagrindimas

Visi 4 straipsnio pakeitimai įtraukiami siekiant atsižvelgti į platesnę bendrovės apibrėžtį, 
kartu užtikrinti, kad tik gamintojų grandies veiklos vykdytojams būtų taikomos gamintojų 
grandies prievolės pagal EBPO rekomendacijas ir kad vartotojų grandies bendrovėms būtų 
taikomos tik lanksčios ir jų dydį atitinkančios vartotojų grandies prievolės.

Pakeitimas 286
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su naudingosiomis 
iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę 
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir 
apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir 
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visuomenei; visuomenei, taip pat pagrindines 
priemones, kurių imamasi siekiant 
išvengti neteisėtos veiklos, kuri gali 
paskatinti žmogaus teisių pažeidimus ir 
moterų bei vaikų išnaudojimą bei smurtą 
prieš juos, finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su į sąrašą įtrauktais 
ištekliais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai 
praneša tiekėjams ir visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė išteklių apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „į sąrašą įtrauktų 
išteklių“ apibrėžtį.

Pakeitimas 289
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su naudingosiomis 

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

ištekliais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai 
praneša tiekėjams ir visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė išteklių apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „į sąrašą įtrauktų 
išteklių“ apibrėžtį.

Pakeitimas 290
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompetentingai valstybės narės 
institucijai įrodo, kad atliko išsamų visos
savo vartotojų grandinės patikrinimą, 
susijusį su naudingosiomis iškasenomis ir 
metalais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų, ir apie jį aiškiai 
praneša tiekėjams ir visuomenei;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su naudingosiomis 
iškasenomis ir metalais, kurie gali būti kilę 
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, ir 

a) patvirtina savo tiekimo grandinės 
politiką, susijusią su į sąrašą įtrauktais 
ištekliais, kurie gali būti kilę iš konfliktinių 
ir didelės rizikos zonų, ir apie ją aiškiai 
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apie ją aiškiai praneša tiekėjams ir 
visuomenei;

praneša tiekėjams ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į savo tiekimo grandinės politiką 
įtraukia standartus, pagal kuriuos turi būti 
atliekamas išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas ir kurie atitinka EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų II 
priede išdėstytus pavyzdinės tiekimo 
grandinės politikos standartus;

b) į savo tiekimo grandinės politiką 
įtraukia standartus, pagal kuriuos turi būti 
atliekamas išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas ir kurie atitinka pavyzdinės 
tiekimo grandinės politikos standartus;

Or. en

Pagrindimas

Žr. iš dalies pakeistą „pavyzdinės tiekimo grandinės politikos“ apibrėžtį. Nuoroda į EBPO 
rekomendacijų II priedą jau nereikalinga.

Pakeitimas 293
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) į savo tiekimo grandinės politiką 
įtraukia standartus, pagal kuriuos turi būti 
atliekamas išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas ir kurie atitinka EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų II 

b) į savo tiekimo grandinės politiką 
įtraukia standartus, pagal kuriuos turi būti 
atliekamas išsamus tiekimo grandinės 
patikrinimas ir kurie atitinka pavyzdinės 
tiekimo grandinės politikos standartus;
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priede išdėstytus pavyzdinės tiekimo 
grandinės politikos standartus;

Or. en

Pagrindimas

Žr. iš dalies pakeistą „pavyzdinės tiekimo grandinės politikos“ apibrėžtį. Nuoroda į EBPO 
rekomendacijų II priedą jau nereikalinga.

Pakeitimas 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pritaiko savo vidaus valdymo sistemas, 
kad būtų galima atlikti išsamų tiekimo 
grandinės patikrinimą, pavesdamas 
aukštesnio rango darbuotojams prižiūrėti 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
procesą, ir saugo duomenis bent penkerius
metus;

c) pritaiko savo vidaus valdymo sistemas, 
kad būtų galima atlikti išsamų tiekimo 
grandinės patikrinimą, be kita ko, 
pavesdamas aukštesnio rango 
darbuotojams prižiūrėti išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo procesą, ir saugo 
duomenis bent dešimt metų;

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „be kita ko“ yra įterpiami siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos EBPO rekomendacijų 
nuostatos. Tikimasi, kad įmonės apibrėš savo vidaus valdymo sistemas kitais būdais, o ne tik 
pavesdamas aukštesnio rango darbuotojams prižiūrėti išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo procesą. Pavyzdžiui, žr. Papildymą dėl alavo, tantalo ir volframo, 1 veiksmo B 
dalis (45 psl.). Pakeitimas į dešimties metų laikotarpį atitinka kituose reglamentuose 
nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 295
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pritaiko savo vidaus valdymo sistemas, 
kad būtų galima atlikti išsamų tiekimo 
grandinės patikrinimą, pavesdamas 
aukštesnio rango darbuotojams prižiūrėti 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
procesą, ir saugo duomenis bent penkerius 
metus;

c) pritaiko savo vidaus valdymo sistemas, 
kad būtų galima atlikti išsamų tiekimo 
grandinės patikrinimą, be kita ko, 
pavesdamas aukštesnio rango 
darbuotojams prižiūrėti išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo procesą, ir saugo 
duomenis bent penkerius metus;

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „be kita ko“ yra įterpiami siekiant užtikrinti, kad būtų įtrauktos EBPO rekomendacijų 
nuostatos. Tikimasi, kad įmonės apibrėš savo vidaus valdymo sistemas kitais būdais, o ne tik 
pavesdamas aukštesnio rango darbuotojams prižiūrėti išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo procesą. Pavyzdžiui, žr. Papildymą dėl alavo, tantalo ir volframo, 1 veiksmo B 
dalis (45 psl.).

Pakeitimas 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įdiegia išteklių tiekimo grandinės, 
įskaitant II priede nurodytų subjektų 
nustatymą tiekimo grandinėje, kontrolės 
ir skaidrumo sistemą, kuri gali būti 
įgyvendinama dalyvaujant pramonės 
iniciatyva vykdomose programose;

Or. en

Pagrindimas

Žr. „pavyzdinės tiekimo grandinės politikos“ apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje.
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Pakeitimas 297
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įdiegia išteklių tiekimo grandinės, 
įskaitant II priede nurodytų subjektų 
nustatymą tiekimo grandinėje, kontrolės 
ir skaidrumo sistemą, kuri gali būti 
įgyvendinama dalyvaujant pramonės 
iniciatyva vykdomose programose;

Or. en

Pagrindimas

Žr. „pavyzdinės tiekimo grandinės politikos“ apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje.

Pakeitimas 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
įtraukdamas savo tiekimo grandinės 
politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
inter alia, įtraukdamas savo tiekimo 
grandinės politiką į sutartis ir susitarimus 
su tiekėjais pagal pavyzdinę tiekimo 
grandinės politiką;

Or. en

Pakeitimas 299
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
įtraukdamas savo tiekimo grandinės 
politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
įtraukdamas savo tiekimo grandinės 
politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą savanoriškai, kai 
tinkama;

Or. en

Pagrindimas

Nėra tinkama visomis galimomis spėjamomis aplinkybėmis, su kuriomis bus susidurta taikant 
šį reglamentą, teisės aktais įpareigoti bendroves įtraukti konkrečias sąlygas į tam tikras 
sutartis. Nors tokią praktiką reikėtų skatinti, tai turėtų išlikti susijusios bendrovės veiksmų 
laisve.

Pakeitimas 300
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
įtraukdamas savo tiekimo grandinės 
politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
inter alia, įtraukdamas savo tiekimo 
grandinės politiką į sutartis ir susitarimus 
su tiekėjais pagal pavyzdinę tiekimo 
grandinės politiką;

Or. en

Pakeitimas 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
įtraukdamas savo tiekimo grandinės 
politiką į sutartis ir susitarimus su tiekėjais 
pagal EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą;

d) stiprina savo įsipareigojimus tiekėjams, 
be kita ko, įtraukdamas savo tiekimo 
grandinės politiką į sutartis ir susitarimus 
su tiekėjais pagal EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų II priedą, ir 
prireikus padėti tiekėjams stiprinti 
pajėgumus siekiant gerinti išsamaus 
patikrinimo procedūros atlikimą;

Or. en

Pakeitimas 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įsteigia bendrovės lygmens informavimo 
mechanizmą kaip išankstinio perspėjimo 
apie riziką sistemą arba sukuria tokį 
mechanizmą susitardamas dėl 
bendradarbiavimo su kitomis bendrovėmis 
ar organizacijomis arba sudarydamas 
palankias sąlygas kreiptis į išorės ekspertą 
arba įstaigą (pvz., ombudsmeną);

e) įsteigia bendrovės ar pramonės lygmens 
informavimo mechanizmą kaip išankstinio 
perspėjimo apie riziką sistemą;

Or. en

Pakeitimas 303
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įsteigia bendrovės lygmens informavimo 
mechanizmą kaip išankstinio perspėjimo 
apie riziką sistemą arba sukuria tokį 
mechanizmą susitardamas dėl 
bendradarbiavimo su kitomis bendrovėmis 
ar organizacijomis arba sudarydamas 
palankias sąlygas kreiptis į išorės ekspertą 
arba įstaigą (pvz., ombudsmeną);

e) įsteigia bendrovės ar pramonės lygmens 
informavimo mechanizmą kaip išankstinio 
perspėjimo apie riziką sistemą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įsteigia bendrovės lygmens informavimo 
mechanizmą kaip išankstinio perspėjimo 
apie riziką sistemą arba sukuria tokį 
mechanizmą susitardamas dėl 
bendradarbiavimo su kitomis bendrovėmis 
ar organizacijomis arba sudarydamas 
palankias sąlygas kreiptis į išorės ekspertą 
arba įstaigą (pvz., ombudsmeną);

e) įsteigia bendrovės ar pramonės lygmens 
informavimo mechanizmą kaip išankstinio 
perspėjimo apie riziką sistemą;

Or. en

Pakeitimas 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina naudingųjų iškasenų 
priežiūros grandinę arba taiko jų tiekimo 

Išbraukta.
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grandinės atsekamumo sistemą, pagal 
kurią pateikiama ši dokumentais 
patvirtinta informacija:

i) naudingosios iškasenos aprašas, 
įskaitant jos prekės pavadinimą ir rūšį;

ii) importuotojui tiekiančio tiekėjo 
pavadinimas ir adresas;

iii) naudingųjų iškasenų kilmės šalis;

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos;

v) jei naudingosios iškasenos yra iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
papildoma informacija, pvz., naudingųjų 
iškasenų kilmės kasykla; vietovės, kuriose 
naudingosios iškasenos sutelkiamos, 
parduodamos ir perdirbamos; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal konkrečias tiekėjų 
grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos. Žr. kitą dalį.

Pakeitimas 306
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina naudingųjų iškasenų 
priežiūros grandinę arba taiko jų tiekimo 
grandinės atsekamumo sistemą, pagal 
kurią pateikiama ši dokumentais 
patvirtinta informacija:

Išbraukta.
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i) naudingosios iškasenos aprašas, 
įskaitant jos prekės pavadinimą ir rūšį;

ii) importuotojui tiekiančio tiekėjo 
pavadinimas ir adresas;

iii) naudingųjų iškasenų kilmės šalis;

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos;

v) jei naudingosios iškasenos yra iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
papildoma informacija, pvz., naudingųjų 
iškasenų kilmės kasykla; vietovės, kuriose 
naudingosios iškasenos sutelkiamos, 
parduodamos ir perdirbamos; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal konkrečias tiekėjų 
grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pakeistos tvarkos. Žr. kitą dalį.

Pakeitimas 307
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina naudingųjų iškasenų priežiūros 
grandinę arba taiko jų tiekimo grandinės 
atsekamumo sistemą, pagal kurią 
pateikiama ši dokumentais patvirtinta 
informacija:

f) užtikrina naudingųjų iškasenų priežiūros 
grandinę arba taiko jų tiekimo grandinės 
atsekamumo sistemą, iš savo tiekėjų renka 
šią dokumentais patvirtintą informaciją ir 
teikia ją kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms:

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrina naudingųjų iškasenų
priežiūros grandinę arba taiko jų tiekimo 
grandinės atsekamumo sistemą, pagal kurią 
pateikiama ši dokumentais patvirtinta 
informacija:

f) užtikrina priežiūros grandinę arba taiko 
jų tiekimo grandinės atsekamumo sistemą, 
pagal kurią pateikiama ši dokumentais 
patvirtinta informacija:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) naudingosios iškasenos aprašas, 
įskaitant jos prekės pavadinimą ir rūšį;

i) išteklių aprašas, įskaitant jų prekės 
pavadinimą ir rūšį;

Or. en

Pakeitimas 310
Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) naudingųjų iškasenų kilmės šalis; Išbraukta.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) naudingųjų iškasenų kilmės šalis; iii) išteklių kilmės šalis;

Or. en

Pakeitimas 312
Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos; Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos; iv) svoris ar kiekis ir pirkimo datos;

Or. en

Pakeitimas 314
Jarosław Wałęsa
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei naudingosios iškasenos yra iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
papildoma informacija, pvz., naudingųjų 
iškasenų kilmės kasykla; vietovės, kuriose 
naudingosios iškasenos sutelkiamos, 
parduodamos ir perdirbamos; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal konkrečias tiekėjų 
grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) jei naudingosios iškasenos yra iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
papildoma informacija, pvz., naudingųjų 
iškasenų kilmės kasykla; vietovės, kuriose
naudingosios iškasenos sutelkiamos, 
parduodamos ir perdirbamos; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal konkrečias tiekėjų grandies 
bendrovėms skirtas rekomendacijas, kaip 
nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose;

v) jei ištekliai yra iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, papildoma informacija, pvz., 
kilmės vieta; vietovės, kuriose ištekliai
sutelkiami, parduodami ir perdirbami; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal konkrečias tiekėjų grandies 
bendrovėms skirtas rekomendacijas, kaip 
nustatyta EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose;

Or. en

Pakeitimas 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina metalų priežiūros grandinę 
arba taiko jų tiekimo grandinės 
atsekamumo sistemą, pagal kurią 
pateikiama ši dokumentais patvirtinta 
informacija:

Išbraukta.

i) metalo aprašas, įskaitant jo prekės 
pavadinimą ir rūšį;

ii) importuotojui tiekiančio tiekėjo 
pavadinimas ir adresas;

iii) importuotojo tiekimo grandinėje 
esančių lydyklų ar rafinavimo įmonių 
pavadinimai ir adresai;

iv) trečiosios šalies atlikto lydyklų ar 
rafinavimo įmonių audito ataskaitų 
duomenys;

v) lydyklų ar rafinavimo įmonių tiekimo 
grandinėje esančių naudingųjų iškasenų 
kilmės šalys;

vi) jei metalų pagrindą sudaro 
naudingosios iškasenos iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, pateikiama 
papildomos informacijos pagal konkrečias 
vartotojų grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

Or. en

Pagrindimas

Jau nereikalingas, nes iš dalies pakeistas f punktas dabar apima abu klausimus pagal EBPO 
rekomendacijas.

Pakeitimas 317
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina metalų priežiūros grandinę 
arba taiko jų tiekimo grandinės 
atsekamumo sistemą, pagal kurią 
pateikiama ši dokumentais patvirtinta 
informacija:

Išbraukta.

i) metalo aprašas, įskaitant jo prekės 
pavadinimą ir rūšį;

ii) importuotojui tiekiančio tiekėjo 
pavadinimas ir adresas;

iii) importuotojo tiekimo grandinėje 
esančių lydyklų ar rafinavimo įmonių 
pavadinimai ir adresai;

iv) trečiosios šalies atlikto lydyklų ar 
rafinavimo įmonių audito ataskaitų 
duomenys;

v) lydyklų ar rafinavimo įmonių tiekimo 
grandinėje esančių naudingųjų iškasenų 
kilmės šalys;

vi) jei metalų pagrindą sudaro 
naudingosios iškasenos iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, pateikiama 
papildomos informacijos pagal konkrečias 
vartotojų grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

Or. en

Pagrindimas

Jau nereikalingas, nes iš dalies pakeistas f punktas dabar apima abu klausimus pagal EBPO 
rekomendacijas.

Pakeitimas 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) užtikrina metalų priežiūros grandinę 
arba taiko jų tiekimo grandinės 
atsekamumo sistemą, pagal kurią 
pateikiama ši dokumentais patvirtinta 
informacija:

Išbraukta.

i) metalo aprašas, įskaitant jo prekės 
pavadinimą ir rūšį;

ii) importuotojui tiekiančio tiekėjo 
pavadinimas ir adresas;

iii) importuotojo tiekimo grandinėje 
esančių lydyklų ar rafinavimo įmonių 
pavadinimai ir adresai;

iv) trečiosios šalies atlikto lydyklų ar 
rafinavimo įmonių audito ataskaitų 
duomenys;

v) lydyklų ar rafinavimo įmonių tiekimo 
grandinėje esančių naudingųjų iškasenų 
kilmės šalys;

vi) jei metalų pagrindą sudaro 
naudingosios iškasenos iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, pateikiama 
papildomos informacijos pagal konkrečias 
vartotojų grandies bendrovėms skirtas 
rekomendacijas, kaip nustatyta EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijose.

Or. en

Pakeitimas 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 1 dalyje išdėstytų prievolių, II priede 
nurodyti veiklos vykdytojai užtikrina 
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priežiūros grandinę arba taiko jų tiekimo 
grandinės atsekamumo sistemą, pagal 
kurią pateikiama ši dokumentais 
patvirtinta informacija:

i) išteklių aprašas, įskaitant jų prekės 
pavadinimą ir rūšį;

ii) II priede nurodytiems subjektams 
tiekiančio tiekėjo pavadinimas ir adresas;

iii) išteklių kilmės šalis;

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos;

v) jei ištekliai kilę iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, išvardytų V priede, 
pateikiama papildoma informacija, pvz., 
gavybos vieta; vietovės, kuriose ištekliai 
sutelkiami, parduodami ir perdirbami; ir 
mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, 
sumokėti pagal EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies pakeitimuose atsispindi platesnė bendrovės ir išteklių apibrėžtis ir užtikrinama, 
kad i ir v punktuose nurodytos prievolės būtų taikomos visoms lydykloms, rafinavimo 
įmonėms ir kitiems veiklos vykdytojams, kurie gali veikti kaip II priede nustatyti tiekimo 
grandinės kritiniai taškai.

Pakeitimas 320
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 1 dalyje išdėstytų prievolių, Ia priede 
nurodyti veiklos vykdytojai užtikrina 
priežiūros grandinę arba taiko jų tiekimo 
grandinės atsekamumo sistemą, pagal 
kurią pateikiama ši dokumentais 



AM\1055294LT.doc 179/326 PE549.420v02-00

LT

patvirtinta informacija:

i) išteklių aprašas, įskaitant jų prekės 
pavadinimą ir rūšį;

ii) Ia priede nurodytiems subjektams 
tiekiančio tiekėjo pavadinimas ir adresas;

iii) išteklių kilmės šalis;

iv) svoris ar kiekis ir išgavimo datos;

v) jei ištekliai kilę iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų, pateikiama papildoma 
informacija, pvz., gavybos vieta; vietovės, 
kuriose ištekliai sutelkiami, parduodami ir 
perdirbami; ir mokesčiai, rinkliavos ir 
honorarai, sumokėti pagal EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Šios dalies įtraukimas atspindi platesnę bendrovės ir išteklių apibrėžtį ir užtikrinama, kad i ir 
v punktuose nurodytos prievolės būtų taikomos visoms lydykloms, rafinavimo įmonėms ir 
kitiems veiklos vykdytojams, kurie gali veikti kaip Ia priede nustatyti tiekimo grandinės 
kritiniai taškai.

Pakeitimas 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu veiklos vykdytojas gali pagrįstai 
daryti išvadą, kad į sąrašą įtraukti 
produktai yra gauti tik perdirbant 
išteklius, jis:

a) viešai paskelbia apie nustatymą, kad 
produktai gauti perdirbant išteklius; ir

b) pagrįstai ir išsamiai apibūdina 
išsamaus patikrinimo priemones, kurias 
taikė siekdamas nustatyti, kad produktai 
gauti perdirbant išteklius.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. „perdirbtų medžiagų“ apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje.

Pakeitimas 322
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu veiklos vykdytojas gali pagrįstai 
daryti išvadą, kad į sąrašą įtraukti 
produktai yra gauti tik perdirbant 
išteklius, jis:

a) viešai paskelbia apie nustatymą, kad 
produktai gauti perdirbant išteklius; ir

b) pagrįstai ir išsamiai apibūdina 
išsamaus patikrinimo priemones, kurias 
taikė siekdamas nustatyti, kad produktai 
gauti perdirbant išteklius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. „perdirbtų medžiagų“ apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Bet koks vartotojų grandies veiklos 
vykdytojas laikosi šio straipsnio 1 dalies 
a–e punktuose nustatytų prievolių ir, 
remdamasis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, įdiegia išteklių tiekimo 
grandinės, įskaitant gamintojų grandies 
subjektų nustatymą tiekimo grandinėje, 
kontrolės ir skaidrumo sistemą, kuri gali 
būti įgyvendinama dalyvaujant pramonės 
iniciatyva vykdomose programose.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis

Jeigu gamintojų ir vartotojų grandies 
veiklos vykdytojas gali pagrįstai daryti 
išvadą, kad ištekliai yra gauti tik 
perdirbant ar panaudojant metalo laužą, 
jis:

a) viešai paskelbia apie nustatymą, kad 
produktai gauti perdirbant išteklius; ir

b) pagrįstai ir išsamiai apibūdina 
išsamaus patikrinimo priemones, kurias 
taikė siekdamas nustatyti, kad produktai 
gauti perdirbant išteklius.

Or. en
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Pakeitimas 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas veiklos vykdytojas, 
remdamasis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, nustato ir įvertina 
savo išteklių tiekimo grandinėje kylančią 
riziką pagal 4 straipsnį ir:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „atsakingą naudingųjų iškasenų arba metalų importuotoją“ 1 dalies pradžioje 
pakeičiama žodžiais „kiekvienas veiklos vykdytojas“. Tuo išplečiamos prievolės, nurodytos i 
ir iv punktuose visiems „veiklos vykdytojams“, atsižvelgiant į platesnę bendrovės apibrėžtį. 
Visuose kituose pakeitimuose atsispindi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose 
pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 326
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas veiklos vykdytojas,
remdamasis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, nustato ir įvertina 
savo išteklių tiekimo grandinėje kylančią 
riziką pagal 4 straipsnį ir:

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „atsakingą naudingųjų iškasenų arba metalų importuotoją“ 1 dalies pradžioje 
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pakeičiama žodžiais „kiekvienas veiklos vykdytojas“. Tuo išplečiamos prievolės, nurodytos i 
ir iv punktuose visiems „veiklos vykdytojams“, atsižvelgiant į platesnę bendrovės apibrėžtį. 
Visuose kituose pakeitimuose atsispindi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose 
pateiktos nuostatos.

Pakeitimas 327
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas:

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekvienas gamintojų grandies veiklos 
vykdytojas, remdamasis EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis:

Or. en

Pagrindimas

Visi 5 straipsnio pakeitimai įtraukiami siekiant atsižvelgti į platesnę bendrovės apibrėžtį, 
kartu užtikrinti, kad tik gamintojų grandies veiklos vykdytojams būtų taikomos gamintojų 
grandies prievolės pagal EBPO rekomendacijas ir kad vartotojų grandies bendrovėms būtų 
taikomos tik lanksčios ir jų dydį atitinkančios vartotojų grandies prievolės.
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Pakeitimas 329
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos vykdytojas:

Or. en

Pakeitimas 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis pagal 4 straipsnį pateikta 
informacija ir tiekimo grandinės politikos 
standartais, kurie atitinka EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų II 
priedą ir išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas, nustato ir įvertina savo 
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje 
kylančią neigiamo poveikio riziką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis pagal 4 straipsnį pateikta Išbraukta.
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informacija ir tiekimo grandinės politikos 
standartais, kurie atitinka EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų II 
priedą ir išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas, nustato ir įvertina savo 
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje 
kylančią neigiamo poveikio riziką;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis pagal 4 straipsnį pateikta 
informacija ir tiekimo grandinės politikos 
standartais, kurie atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų II priedą ir 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas,
nustato ir įvertina savo naudingųjų 
iškasenų tiekimo grandinėje kylančią 
neigiamo poveikio riziką;

a) remdamasis tiekimo grandinės politikos 
standartais ir savo tiekimo grandinės 
išsamaus patikrinimo prievolėmis, nustato 
ir įvertina savo tiekimo grandinėje kylančią 
neigiamo poveikio riziką;

Or. en

Pakeitimas 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos ir 
kuria siekiama užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui ar jį sumažinti:

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos, 
remiantis EBPO išsamaus patikrinimo
rekomendacijomis, įskaitant:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

Pakeitimas 334
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos ir 
kuria siekiama užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui ar jį sumažinti:

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos, 
remiantis EBPO išsamaus patikrinimo
rekomendacijomis, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

Pakeitimas 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos ir 
kuria siekiama užkirsti kelią neigiamam 
poveikiui ar jį sumažinti:

b) įgyvendina strategiją, pagal kurią 
imamasi veiksmų dėl nustatytos rizikos, 
įskaitant:

Or. en
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Pakeitimas 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pranešant apie tiekimo grandinės rizikos 
vertinimo rezultatus paskirtiems aukštesnio 
rango vadovams;

i) pranešant apie tiekimo grandinės rizikos 
vertinimo rezultatus paskirtiems veiklos 
vykdytojo aukštesnio rango vadovams;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

Pakeitimas 337
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pranešant apie tiekimo grandinės rizikos 
vertinimo rezultatus paskirtiems aukštesnio 
rango vadovams;

i) pranešant apie tiekimo grandinės rizikos 
vertinimo rezultatus paskirtiems veiklos 
vykdytojo aukštesnio rango vadovams;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

Pakeitimas 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priimant rizikos valdymo priemones, 
kurios atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų II priedą ir 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas,
atsižvelgiant į jų galimą poveikį, ir 
prireikus imantis reikiamų veiksmų, kuriais 
būtų daromas spaudimas tiekėjams, 
galintiems veiksmingiausiai užkirsti kelią 
nustatytai rizikai arba ją sumažinti, kad 
būtų galima:

ii) parengiant ir patvirtinant rizikos 
valdymo planą, atsižvelgiant į jo galimą 
poveikį, ir prireikus imantis reikiamų 
veiksmų, kuriais būtų daroma įtaka
tiekėjams, galintiems veiksmingiausiai 
užkirsti kelią nustatytai rizikai arba ją 
sumažinti, kad būtų galima:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

Pakeitimas 339
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priimant rizikos valdymo priemones, 
kurios atitinka EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų II priedą ir 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas,
atsižvelgiant į jų galimą poveikį, ir 
prireikus imantis reikiamų veiksmų, kuriais 
būtų daromas spaudimas tiekėjams, 
galintiems veiksmingiausiai užkirsti kelią 
nustatytai rizikai arba ją sumažinti, kad 
būtų galima:

ii) parengiant ir patvirtinant rizikos 
valdymo planą, atsižvelgiant į jo galimą 
poveikį, ir prireikus imantis reikiamų 
veiksmų, kuriais būtų daroma įtaka
tiekėjams, galintiems veiksmingiausiai 
užkirsti kelią nustatytai rizikai arba ją 
sumažinti, kad būtų galima:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijose pateiktas nuostatas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priimant rizikos valdymo priemones, 
kurios atitinka EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų II priedą ir išsamaus 
patikrinimo rekomendacijas, atsižvelgiant į 
jų galimą poveikį, ir prireikus imantis 
reikiamų veiksmų, kuriais būtų daromas 
spaudimas tiekėjams, galintiems 
veiksmingiausiai užkirsti kelią nustatytai 
rizikai arba ją sumažinti, kad būtų galima:

ii) parengiant ir patvirtinant rizikos 
valdymo planą, kuris atitinka EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų II 
priedą ir išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas, atsižvelgiant į jo galimą 
poveikį, ir prireikus imantis reikiamų 
veiksmų, kuriais būtų daroma įtaka
tiekėjams, galintiems veiksmingiausiai 
užkirsti kelią nustatytai rizikai arba ją 
sumažinti, kad būtų galima:

Or. en

Pakeitimas 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienas veiklos vykdytojas, išskyrus 
II priede nurodytus veiklos vykdytojus, 
nustato ir įvertina savo išteklių tiekimo 
grandinėje kylančią riziką pagal 1 
straipsnį:

a) nustatydamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, II priede nurodytus subjektus 
savo išteklių tiekimo grandinėje;

b) įvertindamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, tų II priede nurodytų subjektų, 
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nustatytų pagal pirmiau pateiktą 2 dalies 
a punktą, išsamaus patikrinimo praktiką, 
remiantis visomis turimomis audito 
ataskaitomis ir (arba), kai reikia, kita 
atitinkama informacija;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apibūdinti, kaip veiklos vykdytojai gali vykdyti rizikos nustatymo ir 
vertinimo procesą tolesniuose tiekimo grandinės etapuose, kurie ypač susiję su MVĮ. 
Pakeitimu užtikrinama, kad išsamus patikrinimas pagal 5 straipsnį galėtų būti atliekamas 
mažesnėms įmonėms, kurios nėra II priede nurodyti veiklos vykdytojai, gaunant audito 
ataskaitas iš nustatytų kritinių taškų, jeigu jų yra, ir juos patikrinti. Didesnėms įmonėms būtų 
tikslinga taip pat naudoti kitą informaciją.

Pakeitimas 342
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienas veiklos vykdytojas, išskyrus 
Ia priede nurodytus veiklos vykdytojus, 
nustato ir įvertina savo išteklių tiekimo 
grandinėje kylančią riziką pagal 1 
straipsnį:

a) nustatydamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, Ia priede nurodytus subjektus 
savo išteklių tiekimo grandinėje;

b) įvertindamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, tų Ia priede nurodytų subjektų, 
nustatytų pagal pirmiau pateiktą 1 dalies 
a punktą, išsamaus patikrinimo praktiką, 
remiantis visomis turimomis audito 
ataskaitomis ir (arba), kai reikia, kita 
atitinkama informacija;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apibūdinti, kaip veiklos vykdytojai gali vykdyti rizikos nustatymo ir 
vertinimo procesą tolesniuose tiekimo grandinės etapuose, kurie ypač susiję su MVĮ. 
Pakeitimu užtikrinama, kad išsamus patikrinimas pagal 5 straipsnį galėtų būti atliekamas 
mažesnėms įmonėms, kurios nėra Ia priede nurodyti veiklos vykdytojai, gaunant audito 
ataskaitas iš nustatytų kritinių taškų, jeigu jų yra, ir juos patikrinti. Didesnėms įmonėms būtų 
tikslinga taip pat naudoti kitą informaciją.

Pakeitimas 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atsakingas importuotojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

2. Jei II priede nurodytas veiklos 
vykdytojas imasi rizikos mažinimo 
priemonių ir kartu tęsia prekybą arba 
laikinai ją sustabdo, jis, remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, konsultuojasi su 
tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu nustatoma, kad ši prievolė taikoma tik lydykloms, rafinavimo įmonėms ir kitiems 
kritiniams taškas, kuriuos nustatė Komisija („II priede nurodytiems veiklos vykdytojams“). 
Prievolės II priede nurodytiems veiklos vykdytojams yra gerokai platesnės negu kitų veiklos 
vykdytojams, ir atspindi jų padėtį tiekimo grandinėje bei jų gebėjimą atlikti išsamų 
patikrinimą iki pat pirkimo vietos. Pagal nuorodą į EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas reikalaujama, kad veiklos vykdytojas konsultuotųsi su išvardytais subjektais 
ir susitartų dėl rizikos mažinimo strategijos.
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Pakeitimas 344
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atsakingas importuotojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

2. Jei Ia priede nurodytas veiklos 
vykdytojas imasi rizikos mažinimo 
priemonių ir kartu tęsia prekybą arba 
laikinai ją sustabdo, jis, remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, konsultuojasi su 
tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu nustatoma, kad ši prievolė taikoma tik lydykloms, rafinavimo įmonėms ir kitiems 
kritiniams taškas, kuriuos nustatė Komisija („Ia priede nurodytiems veiklos vykdytojams“). 
Prievolės Ia priede nurodytiems veiklos vykdytojams yra gerokai platesnės negu kitų veiklos 
vykdytojams ir atspindi jų padėtį tiekimo grandinėje bei jų gebėjimą atlikti išsamų 
patikrinimą iki pat pirkimo vietos. Pagal nuorodą į EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijas reikalaujama, kad veiklos vykdytojas konsultuotųsi su išvardytais subjektais 
ir susitartų dėl rizikos mažinimo strategijos.

Pakeitimas 345
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atsakingas importuotojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

2. Jei importuotojas imasi rizikos 
mažinimo priemonių ir kartu tęsia prekybą 
arba laikinai ją sustabdo, jis konsultuojasi 
su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atsakingas importuotojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

2. Jei gamintojų grandies veiklos 
vykdytojas imasi rizikos mažinimo 
priemonių ir kartu tęsia prekybą arba 
laikinai ją sustabdo, jis, remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, konsultuojasi su 
tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

Or. en
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Pakeitimas 347
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei atsakingas importuotojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

2. Jei atsakingas veiklos vykdytojas imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, ir 
susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo rizikos 
mažinimo strategijos, įtrauktinos į rizikos 
valdymo planą.

Or. en

Pakeitimas 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas importuotojas remiasi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priede nurodytomis priemonėmis bei 
rodikliais ir įvertina laipsnišką gerėjimą.

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
kiekvienas II priede nurodytas veiklos 
vykdytojas remiasi EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų III priede 
nurodytomis priemonėmis bei rodikliais ir 
įvertina laipsnišką gerėjimą pagal EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau. Pakeitimuose minimos EBPO rekomendacijos ir atsispindi bendrovės 
apibrėžties pokyčiai. Šios prievolės nuo šiol taikomos tik lydykloms, rafinavimo įmonėms ir 
kitiems kritiniams taškas, kuriuos nustatė Komisija (žr. II priede nurodytų veiklos vykdytojų 
apibrėžtį).

Pakeitimas 349
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas importuotojas remiasi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priede nurodytomis priemonėmis bei 
rodikliais ir įvertina laipsnišką gerėjimą.

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
kiekvienas Ia priede nurodytas veiklos 
vykdytojas remiasi EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų III priede 
nurodytomis priemonėmis bei rodikliais ir 
įvertina laipsnišką gerėjimą pagal EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau. Pakeitimuose minimos EBPO rekomendacijos ir atsispindi bendrovės 
apibrėžties pokyčiai. Šios prievolės nuo šiol taikomos tik lydykloms, rafinavimo įmonėms ir 
kitiems kritiniams taškas, kuriuos nustatė Komisija (žr. Ia priede nurodytų veiklos vykdytojų 
apibrėžtį).

Pakeitimas 350
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas importuotojas remiasi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priede nurodytomis priemonėmis bei 
rodikliais ir įvertina laipsnišką gerėjimą.

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
importuotojas remiasi EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų III priede 
nurodytomis priemonėmis bei rodikliais ir 
įvertina laipsnišką gerėjimą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas importuotojas remiasi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priede nurodytomis priemonėmis bei 
rodikliais ir įvertina laipsnišką gerėjimą.

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
gamintojų grandies veiklos vykdytojas
remiasi EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priede nurodytomis 
priemonėmis bei rodikliais ir įvertina 
laipsnišką gerėjimą.

Or. en

Pakeitimas 352
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 3. Siekdamas nustatyti į rizikos valdymo 
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planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas importuotojas remiasi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijų III 
priede nurodytomis priemonėmis bei 
rodikliais ir įvertina laipsnišką gerėjimą.

planą įtrauktinas rizikos mažinimo 
strategijas, kurias įgyvendinant būtų 
atsižvelgiama į konfliktus ir didelę riziką, 
atsakingas veiklos vykdytojas remiasi 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijų III priede nurodytomis 
priemonėmis bei rodikliais ir įvertina 
laipsnišką gerėjimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas vartotojų grandies veiklos 
vykdytojas nustato ir įvertina savo išteklių 
tiekimo grandinėje kylančią riziką pagal 1 
dalies a punktą:

a) nustatydamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, gamintojų grandies subjektus 
savo išteklių tiekimo grandinėje; ir

b) įvertindamas, dedant visas įmanomas 
pastangas, tų gamintojų grandies subjektų 
išsamaus patikrinimo praktiką, remiantis 
visomis turimomis audito ataskaitomis ir 
(arba), kai reikia, kita atitinkama 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei veiklos vykdytojas, išskyrus II 
priede nurodytą veiklos vykdytoją, imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis, 
prireikus ir remdamasis EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis, 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, 
ir susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo 
rizikos mažinimo strategijos, įtrauktinos į 
rizikos valdymo planą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 355
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei veiklos vykdytojas, išskyrus Ia 
priede nurodytą veiklos vykdytoją, imasi 
rizikos mažinimo priemonių ir kartu tęsia 
prekybą arba laikinai ją sustabdo, jis, 
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prireikus ir remdamasis EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis, 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, 
ir susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo 
rizikos mažinimo strategijos, įtrauktinos į 
rizikos valdymo planą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei vartotojų grandies veiklos 
vykdytojas imasi rizikos mažinimo 
priemonių ir kartu tęsia prekybą arba 
laikinai ją sustabdo, jis, remdamasis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, ir prireikus 
konsultuojasi su tiekėjais ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
vietos ir centrinės valdžios institucijas, 
tarptautines ar pilietinės visuomenės 
organizacijas ir susijusias trečiąsias šalis, 
ir susitaria dėl kiekybiškai įvertinamo 
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rizikos mažinimo strategijos, įtrauktinos į 
rizikos valdymo planą.

Or. en

Pakeitimas 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas užtikrina, kad 
auditas būtų atliekamas nepriklausomos 
trečiosios šalies.

II priede nurodyti veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad jų išsamaus patikrinimo 
praktikos auditas būtų atliekamas 
nepriklausomos trečiosios šalies, remiantis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus audito reikalavimus, kaip 
nustatyta EBPO rekomendacijose. Ne visi veiklos vykdytojai, kuriems taikomas reglamentas, 
privalo atlikti trečiosios šalies atliekamą auditą. Tai reikalavimas, kuris taikomas tik 
kritiniams taškams, kaip nurodyta II priede. Juo taip pat užtikrinama, kad mažesnėms 
įmonėms, kurios dabar yra įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, vis dėlto nebūtų taikomi 
audito reikalavimai, išskyrus atvejus, kai jos yra II priede nurodyti veiklos vykdytojai, t. y. 
lydyklos ir rafinavimo įmonės.

Pakeitimas 358
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba Ia priede nurodyti veiklos vykdytojai 
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metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas užtikrina, kad 
auditas būtų atliekamas nepriklausomos 
trečiosios šalies.

užtikrina, kad jų išsamaus patikrinimo 
praktikos auditas būtų atliekamas 
nepriklausomos trečiosios šalies, remiantis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus audito reikalavimus, kaip 
nustatyta EBPO rekomendacijose. Ne visi veiklos vykdytojai, kuriems taikomas reglamentas, 
privalo atlikti trečiosios šalies atliekamą auditą. Tai reikalavimas, kuris taikomas tik 
kritiniams taškams, kaip nurodyta Ia priede. Juo taip pat užtikrinama, kad mažesnėms 
įmonėms, kurios dabar yra įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, vis dėlto nebūtų taikomi 
audito reikalavimai, išskyrus atvejus, kai jos yra Ia priede nurodyti veiklos vykdytojai, t. y. 
lydyklos ir rafinavimo įmonės.

Pakeitimas 359
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas užtikrina, kad auditas būtų 
atliekamas nepriklausomos trečiosios 
šalies.

Naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas 
užtikrina, kad auditas būtų atliekamas 
nepriklausomos trečiosios šalies, ir jo 
rezultatus perduoda kompetentingoms 
valstybės narės institucijoms.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas užtikrina, kad 
auditas būtų atliekamas nepriklausomos 
trečiosios šalies.

Gamintojų grandies veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad jų išsamaus patikrinimo 
praktikos auditas būtų atliekamas 
nepriklausomos trečiosios šalies, remiantis 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus audito reikalavimus, kaip 
nustatyta EBPO rekomendacijose. Ne visi veiklos vykdytojai, kuriems taikomas reglamentas, 
privalo atlikti trečiosios šalies atliekamą auditą. Tai reikalavimas, kuris taikomas tik 
kritiniams taškams. Juo taip pat užtikrinama, kad mažesnėms įmonėms, kurios dabar yra 
įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį, vis dėlto nebūtų taikomi audito reikalavimai, išskyrus 
atvejus, kai jos yra kritiniai taškai, pvz., lydyklos ir rafinavimo įmonės.

Pakeitimas 361
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas užtikrina, kad auditas būtų 
atliekamas nepriklausomos trečiosios 
šalies.

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos vykdytojas užtikrina, kad auditas 
būtų atliekamas nepriklausomos trečiosios 
šalies.

Or. en

Pakeitimas 362
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas užtikrina, kad auditas būtų 
atliekamas nepriklausomos trečiosios 
šalies.

Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas užtikrina, kad paskelbtoji 
atitikties vertinimo įstaiga atliktų atitikties 
vertinimą pagal atitikties vertinimo 
schemą, kaip nurodyta 6a straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 363
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant 
auditą:

Išbraukta.

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka 
šio reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant 
auditą:

Remiantis šio straipsnio pirma pastraipa 
ir EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, nepriklausomai 
trečiajai šaliai atliekant auditą:

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami laikantis EBPO rekomendacijose išdėstytų 
standartų ir sąlygų.

Pakeitimas 365
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant 
auditą:

Remiantis pirma pastraipa ir EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijomis,
nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant 
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auditą:

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami laikantis EBPO rekomendacijose išdėstytų 
standartų ir sąlygų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai trečiajai šaliai atliekant 
auditą:

Remiantis 6 straipsnio pirma pastraipa ir 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis, nepriklausomai 
trečiajai šaliai atliekant auditą:

Or. en

Pakeitimas 367
Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą, sveikatą ir saugą, 
įskaitant kalnakasių saugą, gavybos 
operacijų metu ir informacijos 
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atskleidimą;

Or. en

Pakeitimas 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

a) tikrinama visa su į sąrašą įtrauktais 
ištekliais susijusi veiklos vykdytojo veikla, 
procesai ir sistemos, naudojami išsamiam 
tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, 
įskaitant veiklos vykdytojo valdymo 
sistemą, rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta 
pirmiau.

Pakeitimas 369
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 

a) tikrinama visa su į sąrašą įtrauktais 
ištekliais susijusi veiklos vykdytojo veikla, 
procesai ir sistemos, naudojami išsamiam 
tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, 
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sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

įskaitant veiklos vykdytojo valdymo 
sistemą, rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta 
pirmiau.

Pakeitimas 370
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
importuotojo veikla, procesai ir sistemos, 
naudojami išsamiam tiekimo grandinės 
patikrinimui atlikti, įskaitant atsakingo 
importuotojo valdymo sistemą, rizikos 
valdymą ir informacijos atskleidimą;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis a) tikrinama visa su į sąrašą įtrauktais 
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iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

ištekliais susijusi veiklos vykdytojo veikla, 
procesai ir sistemos, naudojami išsamiam 
tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, 
įskaitant veiklos vykdytojo valdymo 
sistemą, rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pakeitimas 372
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

a) tikrinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo veiklos vykdytojo veikla, 
procesai ir sistemos, naudojami išsamiam 
tiekimo grandinės patikrinimui atlikti, 
įskaitant atsakingo veiklos vykdytojo
valdymo sistemą, rizikos valdymą ir 
informacijos atskleidimą;

Or. en

Pakeitimas 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar veiklos 
vykdytojo išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;
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Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį, kaip nurodyta pirmiau.

Pakeitimas 374
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar veiklos 
vykdytojo išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį, kaip nurodyta pirmiau.

Pakeitimas 375
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
importuotojo išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar veiklos 
vykdytojo išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo praktika atitinka jo prievoles 
pagal šio reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 377
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo importuotojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo praktika atitinka šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

b) kaip audito tikslas nustatoma, ar 
atsakingo veiklos vykdytojo išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktika 
atitinka šio reglamento 4, 5 ir 7 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami laikantis EBPO rekomendacijose išdėstytų 
standartų ir sąlygų.

Pakeitimas 379
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tai užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami laikantis EBPO rekomendacijose išdėstytų 
standartų ir sąlygų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nepriklausomumą, kompetenciją ir 
atskaitomybę, taip pat taikytiną audito 
apimtį, kriterijus ir veiklą, kaip nustatyta 
EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose.

Or. en

Pakeitimas 381
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi veiklos vykdytojai gali 
bendradarbiauti, pasitelkdami savo 
pramonės organizacijas, siekiant 
užtikrinti, kad nepriklausomos trečiosios 
šalies atliekamas auditas būtų vykdomas 
pagal šio straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkami veiklos vykdytojai gali bendradarbiauti su pramonės organizacijomis vykdant 
trečiųjų šalių atliekamą auditą, kaip nustatyta EBPO rekomendacijose.

Pakeitimas 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi veiklos vykdytojai gali 
bendradarbiauti, pasitelkdami savo 
pramonės organizacijas, siekiant 
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užtikrinti, kad nepriklausomos trečiosios 
šalies atliekamas auditas būtų vykdomas 
pagal šio straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkami veiklos vykdytojai gali bendradarbiauti su pramonės organizacijomis vykdant 
trečiųjų šalių atliekamą auditą, kaip nustatyta EBPO rekomendacijose.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos vykdytojai gali bendradarbiauti, 
pasitelkdami savo pramonės 
organizacijas, siekiant užtikrinti, kad 
nepriklausomos trečiosios šalies 
atliekamas auditas būtų vykdomas pagal 
šio straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 384
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Atitikties vertinimo schema

Komisija priima įgyvendinimo aktą, 
nustatydama vieną ar daugiau atitikties 
vertinimo schemą (-ų), pagal kurią (-ias):
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a) vertinama visa su naudingosiomis 
iškasenomis arba metalais, kuriems 
taikomas šis reglamentas, susijusi 
atsakingo importuotojo veikla, procesai ir 
sistemos, naudojami išsamiam tiekimo 
grandinės patikrinimui atlikti, įskaitant 
atsakingo importuotojo valdymo sistemą, 
rizikos valdymą ir informacijos 
atskleidimą;

ir

b) daroma prielaida dėl atitikties šio 
reglamento 4, 5 ir 7 straipsniuose 
nustatytiems reikalavimams.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 385
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis

Pranešimas apie atitikties vertinimo 
įstaigas

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms praneša apie įstaigas, 
įgaliotas pagal šį reglamentą atlikti 
trečiosios šalies atitikties vertinimo 
užduotis.

2. Komisija viešai paskelbia įstaigų, 
notifikuotų pagal šį reglamentą, sąrašą, 
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taip pat nurodo joms suteiktus 
identifikavimo numerius ir veiklą, kuriai 
atlikti jos yra notifikuotos. Komisija 
užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat 
atnaujinamas.

3. Valstybės narės gali paskelbti tik tas 
atitikties vertinimo įstaigas, kurios 
atitinka 6c straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

4. Laikoma, kad atitikties vertinimo 
įstaigos, kurios yra akredituotos remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 pagal 
atitinkamą suderintą akreditacijos 
standartą ir turi teisę atlikti atitikties 
vertinimą, atsižvelgiant į nustatytą 
atitikties vertinimo schemą, atitinka 6c 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

5. Jeigu skelbiančioji institucija 
išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad 
paskelbtoji įstaiga nebeatitinka 6c 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba 
kad ji nevykdo savo prievolių, 
skelbiančioji institucija atitinkamai 
apriboja, laikinai sustabdo arba atšaukia 
paskelbimo galiojimą, atsižvelgdama į 
reikalavimų nesilaikymo arba prievolių 
nevykdymo padarinius. Apie tai ji 
nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms.

6. Jeigu paskelbimo galiojimas 
apribojamas, laikinai sustabdomas ar 
panaikinamas, arba jei paskelbtoji įstaiga 
nutraukė savo veiklą, skelbiančioji 
valstybė narė imasi atitinkamų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas 
tvarkytų kita paskelbtoji įstaiga arba kad 
su jomis galėtų susipažinti to 
pageidaujančios atsakingos 
skelbiančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 386
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c straipsnis

Reikalavimai, susiję su paskelbimo 
siekiančiomis atitikties vertinimo 

įstaigomis 

1. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti 
teisinį subjektiškumą.

2. Atitikties vertinimo įstaiga yra įstaiga, 
kuri nėra priklausoma nuo vertinamo 
importuotojo, taip pat 
lydyklos / rafinavimo įmonės, lydyklos 
/ rafinavimo įmonės patronuojamųjų 
įmonių, licencijos turėtojų, rangovų,
tiekėjų ir bendrovių, bendradarbiaujančių 
atliekant atitikties vertinimą.

Tokia įstaiga gali būti laikoma įstaiga, 
priklausanti verslo asociacijai arba 
profesinei federacijai, atstovaujančiai 
įmonėms, kurios užsiima naudingųjų 
iškasenų importo, lydymo ar rafinavimo 
veikla, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka 
ir nėra jokio interesų konflikto.

3. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti alavo, tantalo ir volframo, jų
rūdų ir aukso importuotojai, lydyklos ar 
rafinavimo įmonės.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
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vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
tiesiogiai nedalyvauja alavo, tantalo ir 
volframo, jų rūdų ir aukso prekybos, jų 
lydymo ir rafinavimo veikloje, taip pat 
negali atstovauti šioje veikloje 
dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima 
jokios veiklos, kuri jiems trukdytų 
nepriklausomai ar sąžiningai priimti 
sprendimus, susijusius su atitikties 
vertinimo veikla, kuriai atlikti jie yra 
paskelbti. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad 
joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų 
veikla nedarytų poveikio jų atitikties 
vertinimo veiklos konfidencialumui, 
objektyvumui ar nešališkumui.

5. Atitikties vertinimo įstaigos ir jų 
darbuotojai atitikties vertinimo veiklą 
vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio 
sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą 
konkrečios srities techninę kompetenciją 
ir neatsižvelgia į jokį spaudimą ir 
paskatas, visų pirma finansinius, kurie 
galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties 
vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei 
spaudimą daro ir paskatas siūlo šios 
veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys 
ar asmenų grupės.

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo 
užduotis, kurios jai yra pavestos pagal 6d 
straipsnį ir kurioms atlikti ji yra 
paskelbta, neatsižvelgiant į tai, ar šias 
užduotis atlieka pati atitikties vertinimo 
įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos 
vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai, kurios atžvilgiu yra 
pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, 
atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

a) darbuotojų, turinčių techninių žinių ir 
pakankamos bei tinkamos patirties 
atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b) procedūrų, pagal kurias atliekama 
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atitikties vertinimo veikla, aprašymų, taip 
užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas 
procedūras atkurti. Ji vykdo tinkamą 
politiką ir procedūras, kuriomis 
užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka 
kaip paskelbtoji įstaiga, ir kitų jos 
užduočių atskyrimas;

c) procedūrų, pagal kurias ji galėtų 
vykdyti savo veiklą tinkamai 
atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos 
sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio 
technologijos sudėtingumą ir į tai, ar
gamybos procesas masinis, ar serijinis.

Ji turi priemones, būtinas su atitikties 
vertinimo veikla susijusioms techninėms 
ir administracinėms užduotims tinkamai 
atlikti ir gali naudotis visa būtina įranga 
arba įrenginiais.

7. Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą 
atsakingi darbuotojai:

a) turi tinkamą techninį ir profesinį 
parengimą, apimantį visą atitinkamų 
rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai 
atitikties vertinimo įstaiga yra paskelbta;

b) pakankamai gerai išmano atliekamo 
vertinimo reikalavimus ir turi reikiamus 
įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c) turi reikiamų žinių ir išmano esminius 
reikalavimus, taikomus darniuosius 
standartus, atitinkamas Sąjungos teisės 
aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d) turi gebėjimų rengti pažymėjimus, 
įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinama, 
kad vertinimas atliktas.

8. Užtikrinamas atitikties vertinimo 
įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir 
vertinimą atliekančių darbuotojų 
nešališkumas .

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio 
lygio vadovų ir vertinimą atliekančių 
darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo 
atliktų įvertinimų skaičiaus ar rezultatų.

9. Atitikties vertinimo įstaigos 
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apsidraudžia atsakomybės draudimu, 
išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal 
nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė 
arba kai pati valstybė narė tiesiogiai 
atsako už atitikties vertinimą.

10. Atitikties vertinimo įstaigos 
darbuotojai laikosi profesinio slaptumo 
reikalavimo, taikomo visai informacijai, 
kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal 
6d straipsnį arba bet kurią nacionalinės 
teisės aktų nuostatą, kuria jis 
įgyvendinamas, išskyrus atvejus, 
susijusius su valstybės narės, kurioje 
vykdoma veikla, kompetentingomis 
institucijomis. Nuosavybės teisės yra 
saugomos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 387
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
6 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d straipsnis

Paskelbtųjų atitikties vertinimo įstaigų 
prievolės

1. Paskelbtoji atitikties vertinimo įstaiga 
atlieka atitikties vertinimą, 
vadovaudamasi sertifikavimo schema, 
nustatyta pagal 6a straipsnį.

2. Jeigu paskelbtoji atitikties vertinimo 
įstaiga nustato, kad importuotojas 
neįvykdė sertifikavimo schemoje nustatytų 
reikalavimų, ji reikalauja, kad jis imtųsi 
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atitinkamų taisomųjų priemonių, ir 
neišduoda atitikties sertifikato.

3. Jeigu atliekant atitikties stebėseną po 
pažymėjimo išdavimo paskelbtoji atitikties 
vertinimo įstaiga nustato, kad produktas 
nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, 
kad importuotojas imtųsi atitinkamų 
taisomųjų priemonių ir prireikus laikinai 
sustabdo arba panaikina pažymėjimo 
galiojimą.

4. Jeigu taisomųjų priemonių nesiimama 
arba jos nedaro reikiamo poveikio, 
paskelbtoji atitikties vertinimo įstaiga 
prireikus apriboja, sustabdo arba 
panaikina pažymėjimo galiojimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų 
arba metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas valstybės 
narės kompetentingai institucijai pateikia 
šiuos kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. visi veiklos vykdytojai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „veiklos vykdytojo“ 
apibrėžtį.

Pakeitimas 389
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų 
arba metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas valstybės 
narės kompetentingai institucijai pateikia 
šiuos kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. visi veiklos vykdytojai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „veiklos vykdytojo“ 
apibrėžtį.

Pakeitimas 390
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
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apimančius dokumentus ir informaciją: apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų 
arba metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas valstybės 
narės kompetentingai institucijai pateikia 
šiuos kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. visi veiklos vykdytojai valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Visi 7 straipsnio pakeitimai atitinka ribotesnius audito reikalavimus, nurodytus 6 straipsnyje, 
ir platesnę bendrovės apibrėžtį. Remiantis EBPO rekomendacijomis, auditas turi būti
atliekamas tik kritiniuose taškuose, bet visiems subjektams taikomi ataskaitų teikimo ir 
informacijos atskleidimo reikalavimai, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

Pakeitimas 392
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos vykdytojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 



AM\1055294LT.doc 223/326 PE549.420v02-00

LT

kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pakeitimas 393
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) savo pavadinimą, adresą, visus 
kontaktinius duomenis ir savo prekybinės 
veiklos aprašą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal šio reglamento 6 straipsnį 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė iš dalies pakeistame reglamente nustatyta bendrovės 
apibrėžtis. Taikant platesnę bendrovės apibrėžtį, ne visi veiklos vykdytojai, kuriems taikomas 
reglamentas, privalo vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių atliekamą auditą. Šis reikalavimas 
taikomas tik tiems veiklos vykdytojams, kurie nurodyti II priede, kaip nustatyta pirmiau 
pateiktuose 6 straipsnio pakeitimuose.
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Pakeitimas 395
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal šio reglamento 6 straipsnį 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė iš dalies pakeistame reglamente nustatyta bendrovės 
apibrėžtis. Taikant platesnę bendrovės apibrėžtį, ne visi veiklos vykdytojai, kuriems taikomas 
reglamentas, privalo vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių atliekamą auditą. Šis reikalavimas 
taikomas tik tiems veiklos vykdytojams, kurie nurodyti Ia priede, kaip nustatyta pirmiau 
pateiktuose 6 straipsnio pakeitimuose.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal šio reglamento 6 straipsnį 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Daniel Caspary
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagal šio reglamento 6 straipsnį 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus.

c) pažymėjimas išduotas pagal šio 
reglamento 6 straipsnį atlikto trečiosios 
šalies atitikties vertinimo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus dėl santykinės 
bendro įsigytų naudingųjų iškasenų 
kiekio dalies, kurią sudaro naudingosios 
iškasenos iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, patvirtintos nepriklausomo 
trečiosios šalies audito pagal šio 
reglamento 6 straipsnį.

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. veiklos vykdytojai, išskyrus II priede 
nurodytus veiklos vykdytojus, valstybės 
narės kompetentingai institucijai taip pat 
pateikia valdymo ataskaitas, į kurias 
įtraukiami kalendorinį praėjusių metų 
laikotarpį apimantys dokumentai:

Or. en

Pagrindimas

Taikant platesnę bendrovės apibrėžtį, veiklos vykdytojų ataskaitų teikimo prievolės skiriasi, 
priklausomai nuo jų padėties tiekimo grandinėje. Kaip nustatyta EBPO rekomendacijose, 
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tiems kritiniams taškams, kurie nurodyti II priede, yra taikomi papildomi ataskaitų teikimo 
reikalavimai trečiosios šalies atliekamo audito forma. Kita vertus, šiame straipsnyje nustatyti 
ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi ir kitiems veiklos vykdytojams. Šie reikalavimai 
atitinka EBPO rekomendacijose nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 399
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus dėl santykinės 
bendro įsigytų naudingųjų iškasenų 
kiekio dalies, kurią sudaro naudingosios 
iškasenos iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, patvirtintos nepriklausomo 
trečiosios šalies audito pagal šio 
reglamento 6 straipsnį.

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. veiklos vykdytojai, išskyrus Ia priede 
nurodytus veiklos vykdytojus, valstybės 
narės kompetentingai institucijai taip pat 
pateikia valdymo ataskaitas, į kurias 
įtraukiami kalendorinį praėjusių metų 
laikotarpį apimantys dokumentai:

Or. en

Pagrindimas

Taikant platesnę bendrovės apibrėžtį, veiklos vykdytojų ataskaitų teikimo prievolės skiriasi, 
priklausomai nuo jų padėties tiekimo grandinėje. Kaip nustatyta EBPO rekomendacijose, 
tiems kritiniams taškams, kurie nurodyti Ia priede, yra taikomi papildomi ataskaitų teikimo 
reikalavimai trečiosios šalies atliekamo audito forma. Kita vertus, šiame straipsnyje nustatyti 
ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi ir kitiems veiklos vykdytojams. Šie reikalavimai 
atitinka EBPO rekomendacijose nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus dėl santykinės 
bendro įsigytų naudingųjų iškasenų 
kiekio dalies, kurią sudaro naudingosios 
iškasenos iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, patvirtintos nepriklausomo 
trečiosios šalies audito pagal šio 
reglamento 6 straipsnį.

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. vartotojų grandies veiklos vykdytojai
valstybės narės kompetentingai institucijai 
taip pat pateikia valdymo ataskaitas, į 
kurias įtraukiami šie kalendorinį praėjusių 
metų laikotarpį apimantys dokumentai:

a) veiklos vykdytojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo politika, įskaitant 
veiklos vykdytojo valdymo struktūrą, 
atsakingą už išsamų patikrinimą, ir 
tiesiogiai atsakingus asmenis;

b) veiklos vykdytojo kontrolės ir 
skaidrumo sistema, taikoma išteklių 
tiekimo grandinėje, įskaitant veiksmus, 
kurių imamasi siekiant nustatyti 
gamintojų grandies subjektus tiekimo 
grandinėje ir įvertinti jų išsamaus 
patikrinimo praktiką;

c) kiekvieno gamintojų grandies veiklos 
vykdytojo, kurį nustatė veiklos vykdytojas 
savo tiekimo grandinėje pagal 4 ir 5 
straipsnius, pavadinimas ir adresas;

d) pagal šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito, per kurį tikrintas kiekvienas jo 
tiekimo grandinėje esantis gamintojų 
grandies subjektas, kurį nustatė veiklos 
vykdytojas pagal 4 ir 5 straipsnius, 
rezultatai;

e) galimi arba esami pavojai, kuriuos 
nustatė veiklos vykdytojas, ir veiksmai, 
kurių jis ėmėsi rizikai valdyti ataskaitiniu 
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laikotarpiu pagal 5 straipsnį;

f) veiksmai, kurių ėmėsi veiklos 
vykdytojas, kad padidintų savo pastangas 
atlikti išsamų patikrinimą ataskaitiniu 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 401
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus dėl santykinės 
bendro įsigytų naudingųjų iškasenų kiekio 
dalies, kurią sudaro naudingosios iškasenos 
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintos nepriklausomo trečiosios šalies 
audito pagal šio reglamento 6 straipsnį.

2. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, veiklos 
vykdytojas valstybės narės kompetentingai 
institucijai pateikia kalendorinį praėjusių 
metų laikotarpį apimančius dokumentus 
dėl santykinės bendro įsigytų naudingųjų 
iškasenų kiekio dalies, kurią sudaro 
naudingosios iškasenos iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų, patvirtintos 
nepriklausomo trečiosios šalies audito 
pagal šio reglamento 6 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 402
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdytojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo politika, įskaitant 
veiklos vykdytojo valdymo struktūrą, 
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atsakingą už išsamų patikrinimą, ir 
tiesiogiai atsakingus asmenis;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi EBPO penkių etapų sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus 
patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I 
priede.

Pakeitimas 403
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos vykdytojo kontrolės ir 
skaidrumo sistema, taikoma išteklių 
tiekimo grandinėje, įskaitant veiksmus, 
kurių imamasi siekiant nustatyti 
gamintojų grandies subjektus tiekimo 
grandinėje ir įvertinti jų išsamaus 
patikrinimo praktiką;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi EBPO penkių etapų sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus 
patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I 
priede.

Pakeitimas 404
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini



PE549.420v02-00 230/326 AM\1055294LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekvieno Ia priede nurodyto veiklos 
vykdytojo, kurį nustatė veiklos vykdytojas 
savo tiekimo grandinėje pagal 4 ir 5 
straipsnius, pavadinimas ir adresas;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi pirmiau pateikti 4 ir 5 straipsnių pakeitimai ir EBPO penkių etapų 
sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, 
kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I priede.

Pakeitimas 405
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito, per kurį tikrintas kiekvienas jo 
tiekimo grandinėje esantis Ia priede 
nurodytas subjektas, kurį nustatė veiklos 
vykdytojas pagal 4 ir 5 straipsnius, 
rezultatai;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimai ir EBPO penkių etapų sistema dėl 
rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta 
EBPO rekomendacijų I priede. Veiklos vykdytojai, kurie nėra nurodyti Ia priede, neprivalo 
vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių atliekamą auditą. Tačiau šie veiklos vykdytojai, kaip dalį 
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savo išsamaus patikrinimo proceso, privalo nustatyti visus svarbius kritinius taškus savo 
tiekimo grandinėse, kaip nurodyta Ia priede, ir gauti bei peržiūrėti trečiųjų šalių atliekamą jų 
išsamaus patikrinimo auditą.

Pakeitimas 406
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimi arba esami pavojai, kuriuos 
nustatė veiklos vykdytojas, ir veiksmai, 
kurių jis ėmėsi rizikai valdyti ataskaitiniu 
laikotarpiu pagal 5 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi pirmiau pateikti 5 straipsnio pakeitimai ir EBPO penkių etapų 
sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, 
kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I priede. Labai svarbu, kad bendrovės viešai praneštų 
apie riziką, kurią jos nustatė savo tiekimo grandinėse, taip pat veiksmus, kurių jos ėmėsi šiai 
rizikai sumažinti. Ši informacija turi esminę reikšmę kitų bendrovių pastangoms atliekant 
išsamų patikrinimą, taip pat vartotojams, investuotojams ir kitoms šalims.

Pakeitimas 407
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kurių ėmėsi veiklos 
vykdytojas, kad padidintų savo pastangas 
atlikti išsamų patikrinimą ataskaitiniu 
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laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Išsamus patikrinimas yra nuolatinis ir lankstus procesas. Todėl jis sudaro sąlygas veiklos 
vykdytojams laikui bėgant pagerinti savo išsamaus patikrinimo procesus. Tai gali apimti 
geresnių sistemų kūrimą, finansinio sverto didinimą ir santykių su tiekėjais gerinimą, taip pat 
bendradarbiavimą su kitomis bendrovėmis ar pramonės sistemomis. Vis dėlto labai svarbu 
nustatyti įmonėms reikalavimą aiškiai nurodyti, kaip jos planuoja laiku atlikti patobulinimus 
tais atvejais, kai nustatoma, kad jų išsamaus patikrinimo procesas yra nepakankamas.

Pakeitimas 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos vykdytojo išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo politika, įskaitant 
veiklos vykdytojo valdymo struktūrą, 
atsakingą už išsamų patikrinimą, ir 
tiesiogiai atsakingus asmenis;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi EBPO penkių etapų sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus 
patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I 
priede.

Pakeitimas 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos vykdytojo kontrolės ir 
skaidrumo sistema, taikoma išteklių 
tiekimo grandinėje, įskaitant veiksmus, 
kurių imamasi siekiant nustatyti 
gamintojų grandies subjektus tiekimo 
grandinėje ir įvertinti jų išsamaus 
patikrinimo praktiką;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi EBPO penkių etapų sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus 
patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I 
priede.

Pakeitimas 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiekvieno II priede nurodyto veiklos 
vykdytojo, kurį nustatė veiklos vykdytojas 
savo tiekimo grandinėje pagal 4 ir 5 
straipsnius, pavadinimas ir adresas;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi pirmiau pateikti 4 ir 5 straipsnių pakeitimai ir EBPO penkių etapų 
sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, 
kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I priede.

Pakeitimas 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pagal šio reglamento 6 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį, tikslą ir principus 
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito, per kurį tikrintas kiekvienas jo 
tiekimo grandinėje esantis II priede 
nurodytas subjektas, kurį nustatė veiklos 
vykdytojas pagal 4 ir 5 straipsnius, 
rezultatai;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimai ir EBPO penkių etapų sistema dėl 
rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, kaip nurodyta 
EBPO rekomendacijų I priede. Veiklos vykdytojai, kurie nėra nurodyti II priede, neprivalo 
vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių atliekamą auditą. Tačiau šie veiklos vykdytojai, kaip dalį 
savo išsamaus patikrinimo proceso, privalo nustatyti visus svarbius kritinius taškus savo 
tiekimo grandinėse, kaip nurodyta II priede, ir gauti bei peržiūrėti trečiųjų šalių atliekamą jų 
išsamaus patikrinimo auditą.

Pakeitimas 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimi arba esami pavojai, kuriuos 
nustatė veiklos vykdytojas, ir veiksmai, 
kurių jis ėmėsi rizikai valdyti ataskaitiniu 
laikotarpiu pagal 5 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi pirmiau pateikti 5 straipsnio pakeitimai ir EBPO penkių etapų 
sistema dėl rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje, 
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kaip nurodyta EBPO rekomendacijų I priede. Labai svarbu, kad bendrovės viešai praneštų 
apie riziką, kurią jos nustatė savo tiekimo grandinėse, taip pat veiksmus, kurių jos ėmėsi šiai 
rizikai sumažinti. Ši informacija turi esminę reikšmę kitų bendrovių pastangoms atliekant 
išsamų patikrinimą, taip pat vartotojams, investuotojams ir kitoms šalims.

Pakeitimas 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) veiksmai, kurių ėmėsi veiklos 
vykdytojas, kad padidintų savo pastangas 
atlikti išsamų patikrinimą ataskaitiniu 
laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

Išsamus patikrinimas yra nuolatinis ir lankstus procesas. Todėl jis sudaro sąlygas veiklos 
vykdytojams laikui bėgant pagerinti savo išsamaus patikrinimo procesus. Tai gali apimti 
geresnių sistemų kūrimą, finansinio sverto didinimą ir santykių su tiekėjais gerinimą, taip pat 
bendradarbiavimą su kitomis bendrovėmis ar pramonės sistemomis. Vis dėlto labai svarbu 
nustatyti įmonėms reikalavimą aiškiai nurodyti, kaip jos planuoja laiku atlikti patobulinimus 
tais atvejais, kai nustatoma, kad jų išsamaus patikrinimo procesas yra nepakankamas.

Pakeitimas 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikia šiuos kalendorinį praėjusių metų 
laikotarpį apimančius dokumentus ir 

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. II priede nurodyti veiklos vykdytojai
valstybės narės kompetentingai institucijai 
taip pat pateikia šiuos kalendorinį 
praėjusių metų laikotarpį apimančius 
dokumentus ir informaciją:
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informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
kaip nurodyta pirmiau. Šis pakeitimas taip pat labai svarbus siekiant užtikrinti, kad siūlomas 
baltasis sąrašas, pateiktas 8 straipsnyje, iš tikrųjų apimtų tik tuos subjektus ir veiklos 
vykdytojus, kurie laikosi savo išsamaus patikrinimo prievolių, kaip patvirtinama trečiųjų šalių 
atliktomis audito ataskaitomis.

Pakeitimas 415
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikia šiuos kalendorinį praėjusių metų 
laikotarpį apimančius dokumentus ir 
informaciją:

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. Ia priede nurodyti veiklos vykdytojai
valstybės narės kompetentingai institucijai 
taip pat pateikia šiuos kalendorinį 
praėjusių metų laikotarpį apimančius 
dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
kaip nurodyta pirmiau. Šis pakeitimas taip pat labai svarbus siekiant užtikrinti, kad siūlomas 
baltasis sąrašas, pateiktas 8 straipsnyje, iš tikrųjų apimtų tik tuos subjektus ir veiklos 
vykdytojus, kurie laikosi savo išsamaus patikrinimo prievolių, kaip patvirtinama trečiųjų šalių 
atliktomis audito ataskaitomis.

Pakeitimas 416
Joachim Schuster
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas metalų, kuriems taikomas 
šis reglamentas, importuotojas valstybės 
narės kompetentingai institucijai pateikia 
šiuos kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. de

Pakeitimas 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, importuotojas
valstybės narės kompetentingai institucijai 
pateikia šiuos kalendorinį praėjusių metų 
laikotarpį apimančius dokumentus ir 
informaciją:

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. gamintojų grandies veiklos
vykdytojai valstybės narės kompetentingai 
institucijai taip pat pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pakeitimas 418
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas metalų, kuriems taikomas 
šis reglamentas, importuotojas valstybės 

3. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 
31 d. atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
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narės kompetentingai institucijai pateikia 
šiuos kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

veiklos vykdytojas valstybės narės 
kompetentingai institucijai pateikia šiuos 
kalendorinį praėjusių metų laikotarpį 
apimančius dokumentus ir informaciją:

Or. en

Pakeitimas 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Punktas nereikalingas, nes šis ataskaitų teikimo reikalavimas taikomas tik II priede 
nurodytiems veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 420
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Punktas nereikalingas, nes šis ataskaitų teikimo reikalavimas taikomas tik Ia priede 
nurodytiems veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 422
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus; ir

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
kaip nurodyta pirmiau. II priede nurodyti veiklos vykdytojai privalo atlikti nepriklausomą 
trečiųjų šalių auditą, kaip nurodyta EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų 6 straipsnyje, 
pagal EBPO penkių etapų sistemos dėl rizika pagrįsto išsamaus patikrinimo naudingųjų 
iškasenų tiekimo grandinėje 4 etapą. Labai svarbu, kad ši informacija būtų veiklos vykdytojo 
viešos atskaitomybės dalis.

Pakeitimas 424
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal šio reglamento 6 straipsnį
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus; ir

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, 
kaip nurodyta pirmiau. Ia priede nurodyti veiklos vykdytojai privalo vykdyti nepriklausomos 
trečiosios šalies atliekamą auditą, kaip nustatyta 6 straipsnyje ir EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijose. Šiame pakeitime atsispindi EBPO penkių etapų sistema dėl rizika pagrįsto 
išsamaus patikrinimo naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje pagal 4 etapą. Labai svarbu, 
kad ši informacija būtų veiklos vykdytojo viešos atskaitomybės dalis.
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Pakeitimas 425
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pagal šio reglamento 6 straipsnį
nepriklausomo trečiosios šalies atlikto 
audito rezultatus; ir

Or. en

Pakeitimas 427
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) santykinę bendro kiekvienos iš tų 
lydyklų arba rafinavimo įmonių įsigytų
naudingųjų iškasenų kiekio dalį, kurią 
sudaro naudingosios iškasenos iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintą nepriklausomo trečiosios šalies 
audito.

c) informaciją apie santykinę bendro 
įsigytų į sąrašą įtrauktų išteklių kiekio
dalį, kurią sudaro į sąrašą įtraukti ištekliai
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintą nepriklausomo trečiosios šalies 
audito pagal šio reglamento 6 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „naudingosios iškasenos“ pakeičiama apibrėžtimi „į sąrašą įtraukti ištekliai“ 
siekiant atspindėti platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta pirmiau. Be to, tai 
atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, kaip 
nurodyta 6 straipsnyje.
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Pakeitimas 429
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) santykinę bendro kiekvienos iš tų 
lydyklų arba rafinavimo įmonių įsigytų
naudingųjų iškasenų kiekio dalį, kurią 
sudaro naudingosios iškasenos iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintą nepriklausomo trečiosios šalies 
audito.

c) informaciją apie santykinę bendro 
įsigytų į sąrašą įtrauktų išteklių kiekio 
dalį, kurią sudaro į sąrašą įtraukti ištekliai
iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintą nepriklausomo trečiosios šalies 
audito pagal šio reglamento 6 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „naudingosios iškasenos“ pakeičiama apibrėžtimi „į sąrašą įtraukti ištekliai“ 
siekiant atspindėti platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta pirmiau. Be to, tai 
atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir diferencijuotus ataskaitų teikimo reikalavimus, kaip 
nurodyta 6 straipsnyje.

Pakeitimas 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) santykinę bendro kiekvienos iš tų 
lydyklų arba rafinavimo įmonių įsigytų
naudingųjų iškasenų kiekio dalį, kurią 
sudaro naudingosios iškasenos iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų, 
patvirtintą nepriklausomo trečiosios šalies 
audito.

c) informaciją apie santykinę bendro 
įsigytų išteklių kiekio dalį, kurią sudaro 
ištekliai iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, patvirtintą nepriklausomo trečiosios 
šalies audito pagal šio reglamento 6 
straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Veiklos vykdytojai betarpiškai su jais
susijusiems vartotojų grandies pirkėjams 
pateikia visą informaciją, kurią jie gavo 
atlikę išsamų savo tiekimo grandinės 
patikrinimą, tinkamai atsižvelgdami į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus, 
remiantis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis ir užtikrinama, kad ataskaitų 
teikimo reikalavimai atitiktų EBPO rekomendacijas, kurios apima konfidencialumo ir su 
konkurencija susijusius aspektus.

Pakeitimas 432
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Veiklos vykdytojai betarpiškai su jais
susijusiems vartotojų grandies pirkėjams 
pateikia visą informaciją, kurią jie gavo 
atlikę išsamų savo tiekimo grandinės 
patikrinimą, tinkamai atsižvelgdami į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus, 
remiantis EBPO išsamaus patikrinimo 
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kitus su konkurencija susijusius klausimus. rekomendacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis ir užtikrinama, kad ataskaitų 
teikimo reikalavimai atitiktų EBPO rekomendacijas, kurios apima konfidencialumo ir su 
konkurencija susijusius aspektus.

Pakeitimas 433
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas betarpiškai su 
juo susijusiems vartotojų grandies 

4. Veiklos vykdytojai betarpiškai su jais
susijusiems vartotojų grandies pirkėjams 
pateikia visą informaciją, kurią jie gavo 
atlikę išsamų savo tiekimo grandinės 
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pirkėjams pateikia visą informaciją, kurią 
jis gavo atlikęs išsamų savo tiekimo 
grandinės patikrinimą, tinkamai 
atsižvelgdamas į verslo konfidencialumą ir 
kitus su konkurencija susijusius klausimus.

patikrinimą, tinkamai atsižvelgdami į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus, 
remiantis EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendacijomis.

Or. en

Pakeitimas 435
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas kasmet viešai 
kuo plačiau, taip pat internete, skelbia 
išsamaus savo tiekimo grandinės 
patikrinimo politikos ir atsakingo pirkimo 
praktikos ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi 
veiksmai, kurių atsakingas importuotojas 

5. Veiklos vykdytojai, remdamiesi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijomis, 
kasmet viešai kuo plačiau, taip pat 
internete, skelbia išsamaus savo tiekimo 
grandinės patikrinimo politikos ir 
atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 
Ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių 
veiklos vykdytojas ėmėsi, siekdamas 
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ėmėsi, siekdamas laikytis prievolių, 
susijusių su jo valdymo sistema ir rizikos 
valdymu, kurios atitinkamai nustatytos 4 ir 
5 straipsniuose, taip pat trečiosios šalies 
atlikto audito apibendrinamoji ataskaita, 
įskaitant auditoriaus vardą ir pavardę 
arba pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus.

laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat atsakingų II priede nurodytų 
subjektų, esančių veiklos vykdytojo 
tiekimo grandinėje, nepriklausomos 
trečiosios šalies atlikto audito, tinkamai 
atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir 
kitus su konkurencija susijusius klausimus, 
rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, kad ataskaitų teikimo reikalavimai 
atitiktų EBPO rekomendacijas. Tai apima reikalavimą skelbti trečiųjų šalių atliktą auditą, 
kaip aprašyta, pvz., „3T“ papildymo A dalies 2.1 punkto 5 etape.

Pakeitimas 437
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas kasmet viešai 
kuo plačiau, taip pat internete, skelbia 
išsamaus savo tiekimo grandinės 
patikrinimo politikos ir atsakingo pirkimo 
praktikos ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi 
veiksmai, kurių atsakingas importuotojas 
ėmėsi, siekdamas laikytis prievolių, 
susijusių su jo valdymo sistema ir rizikos 
valdymu, kurios atitinkamai nustatytos 4 ir 
5 straipsniuose, taip pat trečiosios šalies 
atlikto audito apibendrinamoji ataskaita, 
įskaitant auditoriaus vardą ir pavardę 
arba pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 

5. Veiklos vykdytojai, remdamiesi EBPO 
išsamaus patikrinimo rekomendacijomis, 
kasmet viešai kuo plačiau, taip pat 
internete, skelbia išsamaus savo tiekimo 
grandinės patikrinimo politikos ir 
atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 
Ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių 
veiklos vykdytojas ėmėsi, siekdamas 
laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat atsakingų Ia priede nurodytų 
subjektų, esančių veiklos vykdytojo 
tiekimo grandinėje, nepriklausomos 
trečiosios šalies atlikto audito, tinkamai 
atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir 
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konkurencija susijusius klausimus. kitus su konkurencija susijusius klausimus, 
rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, kad ataskaitų teikimo reikalavimai 
atitiktų EBPO rekomendacijas. Tai apima reikalavimą skelbti trečiųjų šalių atliktą auditą, 
kaip aprašyta, pvz., „3T“ papildymo A dalies 2.1 punkto 5 etape.

Pakeitimas 438
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas kasmet viešai kuo plačiau, 
taip pat internete, skelbia išsamaus savo 
tiekimo grandinės patikrinimo politikos ir 
atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 
Ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių 
atsakingas importuotojas ėmėsi, siekdamas 
laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat trečiosios šalies atlikto audito 
apibendrinamoji ataskaita, įskaitant
auditoriaus vardą ir pavardę arba 
pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į verslo 
konfidencialumą ir kitus su konkurencija 
susijusius klausimus.

5. Naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas kasmet viešai kuo plačiau, 
taip pat internete, skelbia išsamaus savo 
tiekimo grandinės patikrinimo politikos ir 
atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 
Ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių 
atsakingas importuotojas ėmėsi, siekdamas 
laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat trečiosios šalies atlikto audito 
apibendrinamoji ataskaita, įskaitant 
auditoriaus vardą ir pavardę arba 
pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į verslo 
konfidencialumą ir kitus su konkurencija 
susijusius klausimus.

Or. de

Pakeitimas 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojas kasmet viešai 
kuo plačiau, taip pat internete, skelbia 
išsamaus savo tiekimo grandinės 
patikrinimo politikos ir atsakingo pirkimo 
praktikos ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi 
veiksmai, kurių atsakingas importuotojas 
ėmėsi, siekdamas laikytis prievolių, 
susijusių su jo valdymo sistema ir rizikos 
valdymu, kurios atitinkamai nustatytos 4 ir 
5 straipsniuose, taip pat trečiosios šalies 
atlikto audito apibendrinamoji ataskaita, 
įskaitant auditoriaus vardą ir pavardę 
arba pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į 
verslo konfidencialumą ir kitus su 
konkurencija susijusius klausimus.

5. Veiklos vykdytojai kasmet viešai kuo 
plačiau, taip pat internete, skelbia išsamaus 
savo tiekimo grandinės patikrinimo 
politikos ir atsakingo pirkimo praktikos 
ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi veiksmai, 
kurių veiklos vykdytojas ėmėsi, siekdamas 
laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat gamintojų grandies veiklos 
vykdytojų, esančių veiklos vykdytojo 
tiekimo grandinėje, nepriklausomos 
trečiosios šalies atlikto audito, tinkamai 
atsižvelgiant į verslo konfidencialumą ir 
kitus su konkurencija susijusius klausimus, 
rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 440
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojas kasmet viešai kuo plačiau, 
taip pat internete, skelbia išsamaus savo 
tiekimo grandinės patikrinimo politikos ir 
atsakingo pirkimo praktikos ataskaitą. 
Ataskaitoje nurodomi veiksmai, kurių 
atsakingas importuotojas ėmėsi, siekdamas 
laikytis prievolių, susijusių su jo valdymo 
sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat trečiosios šalies atlikto audito 
apibendrinamoji ataskaita, įskaitant 

5. Atsakingas naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
veiklos vykdytojas kasmet viešai kuo 
plačiau, taip pat internete, skelbia išsamaus 
savo tiekimo grandinės patikrinimo 
politikos ir atsakingo pirkimo praktikos 
ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi veiksmai, 
kurių atsakingas veiklos vykdytojas ėmėsi, 
siekdamas laikytis prievolių, susijusių su jo 
valdymo sistema ir rizikos valdymu, kurios 
atitinkamai nustatytos 4 ir 5 straipsniuose, 
taip pat trečiosios šalies atlikto audito 
apibendrinamoji ataskaita, įskaitant 
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auditoriaus vardą ir pavardę arba 
pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į verslo 
konfidencialumą ir kitus su konkurencija 
susijusius klausimus.

auditoriaus vardą ir pavardę arba 
pavadinimą, tinkamai atsižvelgiant į verslo 
konfidencialumą ir kitus su konkurencija 
susijusius klausimus.

Or. en

Pakeitimas 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atsakingi II priede nurodyti subjektai, 
esantys už Europos Sąjungos teritorijos 
ribų, siekdami būti įtraukti į valstybės 
narės kompetentingos valdžios institucijos 
ataskaitas pagal 15 straipsnio 1 dalį ir į 8 
straipsnyje pateiktą sąrašą, gali minėtai 
institucijai pateikti:

a) dokumentus pagal pirmiau išdėstytus 1 
ir 3 punktus; ir

b) rašytinę atitikties EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijoms deklaraciją, 
taip pat nurodant savo pavadinimą, 
adresą, visus kontaktinius duomenis ir 
prekybinės veiklos aprašą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu suteikiama galimybė II priede nurodytiems subjektams, įsikūrusiems už 
Europos Sąjungos teritorijos ribų, būti įtrauktiems į 8 straipsnyje pateiktą baltąjį sąrašą. Tai 
sudaro sąlygas ES sutelkti savo prekybos pajėgumus siekiant daryti įtaką kitų bendrovių ir 
tiekimo grandies dalių elgsenai, kartu sudarant palankesnes sąlygas vykdyti išsamų 
patikrinimą Europos įmonėms, išskyrus II priede nurodytus veiklos vykdytojus. Šios įmonės 
turi užtikrinti, kad jos atlieka išsamų patikrinimą, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą.
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Pakeitimas 442
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atsakingi Ia priede nurodyti subjektai, 
esantys už Europos Sąjungos teritorijos 
ribų, siekdami būti įtraukti į valstybės 
narės kompetentingos valdžios institucijos 
ataskaitas pagal 15 straipsnio 1 dalį ir į 8 
straipsnyje pateiktą sąrašą, gali minėtai 
institucijai pateikti:

a) dokumentus pagal pirmiau išdėstytus 1 
ir 3 punktus; ir

b) rašytinę atitikties EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijoms deklaraciją, 
taip pat nurodant savo pavadinimą, 
adresą, visus kontaktinius duomenis ir 
prekybinės veiklos aprašą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu suteikiama galimybė Ia priede nurodytiems subjektams, įsikūrusiems už 
Europos Sąjungos teritorijos ribų, būti įtrauktiems į 8 straipsnyje pateiktą baltąjį sąrašą. Tai 
sudaro sąlygas ES sutelkti savo prekybos pajėgumus siekiant daryti įtaką kitų bendrovių ir 
tiekimo grandies dalių elgsenai, kartu sudarant palankesnes sąlygas vykdyti išsamų 
patikrinimą Europos įmonėms, išskyrus Ia priede nurodytus veiklos vykdytojus. Šios įmonės 
turi užtikrinti, kad jos atlieka išsamų patikrinimą, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Atsakingi gamintojų grandies 
subjektai, esantys už Europos Sąjungos 
teritorijos ribų, siekdami būti įtraukti į 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos ataskaitas pagal 15 straipsnio 
1 dalį ir į 8 straipsnyje pateiktą sąrašą, 
gali minėtai institucijai pateikti:

a) dokumentus pagal pirmiau išdėstytus 1 
ir 3 punktus; ir

b) rašytinę atitikties EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijoms deklaraciją, 
taip pat nurodant savo pavadinimą, 
adresą, visus kontaktinius duomenis ir 
prekybinės veiklos aprašą.

Or. en

Pagrindimas

Tai sudaro sąlygas ne ES esantiems kritiniams taškams taip pat būti įtrauktiems į baltąjį 
sąrašą, jeigu jie veikia atsakingai, nes tai didina skaidrumą vartotojų grandies veiklos 
operatoriams.

Pakeitimas 444
Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Lydyklų ir rafinavimo įmonių prievolės, 
susijusios su išsamiu patikrinimu

1. Naudingąsias iškasenas ir jų 
koncentratus perdirbančios ir 
importuojančios Europos lydyklos ir 
rafinavimo įmonės privalo taikyti Europos 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
mechanizmą arba išsamaus patikrinimo 
sistemą, kurią Sąjungos sertifikavimo 
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institucijos pripažino kaip lygiavertę.

2. Sąjungos sertifikavimo institucijos 
užtikrina, kad lydyklos ir rafinavimo 
įmonės tinkamai įgyvendintų Europos 
išsamaus patikrinimo mechanizmą. Jeigu 
šios prievolės nevykdomos, institucijos 
apie tai praneša lydyklai arba rafinavimo 
įmonei ir jų paprašo imtis taisomųjų 
veiksmų, kad Europos išsamaus 
patikrinimo mechanizmas būtų 
įgyvendintas. Jeigu prievolės ir toliau 
nevykdomos, Sąjungos sertifikavimo 
institucijos taiko sankcijas už šio 
reglamento pažeidimą. Kai lydykla arba 
rafinavimo įmonė šio reglamento 
nuostatas įgyvendina, tokios sankcijos 
nebetaikomos. 

Or. fr

Pagrindimas

Europos lydyklos ir rafinavimo įmonės yra svarbiausios tiekimo grandinės dalyvės, nes jos 
perdirba naudingąsias iškasenas, taigi jos geriau gali rinkti, perduoti ir tikrinti informaciją 
apie naudingųjų iškasenų kilmę ir įvairius veiklos vykdytojus, kurie atsakingi už šias 
iškasenas. Dėl šios priežasties reglamentas joms turėtų būti taikomas privalomai.

Pakeitimas 445
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Pramonės sistemos

1. Pereinamuoju laikotarpiu atitinkamos 
pramonės asociacijos gali pateikti 
Komisijai prašymą pripažinti pramonės 
sistemą atitinkančia šio reglamento 
reikalavimus.

Toks prašymas grindžiamas įrodymais ir 
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informacija.

2. 1 dalyje nurodytos paraiškos gali būti 
teikiamos tik dėl pramonės sistemų, 
veikusių šio reglamento galiojimo 
pradžios metu.

3. Tais atvejais, kai remdamasi įrodymais 
ir informacija, pateiktais pagal šio 
straipsnio 1 dalį, Komisija nustato, kad 
pramonės sistema, veiksmingai 
įgyvendinama atsakingo veiklos 
vykdytojo, sudaromos galimybės tam 
atsakingam veiklos vykdytojui įvykdyti 
savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius, ji pripažįsta lygiavertiškumą.

4. Suinteresuotieji asmenys praneša 
Komisijai apie visus pramonės sistemų, 
kurių lygiavertiškumas pripažintas pagal 
3 dalį, pakeitimus arba atnaujinimus.

5. Komisija panaikina lygiavertiškumo 
pripažinimą, jei nustato, kad pramonės 
sistemos pakeitimais pakenkiama 
atsakingo veiklos vykdytojo gebėjimui 
vykdyti savo prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 
straipsnius arba kad kartotiniai ar rimti 
atsakingų veiklos vykdytojų neatitikties 
atvejai yra susiję su sistemos trūkumais.

6. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 
internetinį pramonės sistemų, kurių 
lygiavertiškumas pripažintas, registrą.

7. Jei įmanoma įrodyti, kad atsakingi 
veiklos vykdytojai naudingąsias iškasenas 
ir metalus įsigijo iš subjektų, kurie gavo 
pramonės sistemos, kurios 
lygiavertiškumas pripažintas, 
patvirtinimą, arba jei patys atsakingi 
veiklos vykdytojai gavo pramonės 
sistemos, kurios lygiavertiškumas 
pripažintas, patvirtinimą, tie veiklos 
vykdytojai atleidžiami nuo prievolės dėl 
nepriklausomo trečiojo asmens atliekamo 
audito. Šis patvirtinimas turi būti išsiųstas 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 446
Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Pramonės sistemos

1. Pereinamuoju laikotarpiu atitinkamos 
pramonės asociacijos gali pateikti 
Komisijai prašymą akredituoti pramonės 
sistemą pagal šio reglamento 
reikalavimus. Toks prašymas grindžiamas 
įrodymais ir informacija.

2. 1 dalyje nurodytos paraiškos gali būti 
teikiamos tik dėl pramonės sistemų, 
veikusių šio reglamento galiojimo 
pradžios metu.

3. Tais atvejais, kai remdamasi įrodymais 
ir informacija, pateiktais pagal šio 
straipsnio 1 dalį, Komisija nustato, kad 
pramonės sistema, veiksmingai 
įgyvendinama atsakingo importuotojo, 
sudaromos galimybės tam atsakingam 
importuotojui įvykdyti savo prievoles 
pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius, ji suteikia 
akreditaciją.

4. Suinteresuotieji asmenys praneša 
Komisijai apie visus pramonės sistemų, 
kurioms suteikta akreditacija pagal 3 dalį, 
pakeitimus arba atnaujinimus.

5. Komisija panaikina akreditaciją, jei 
nustato, kad pramonės sistemos 
pakeitimais pakenkiama atsakingo 
importuotojo gebėjimui vykdyti savo 
prievoles pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius 
arba kad kartotiniai ar rimti atsakingų 
importuotojų neatitikties atvejai yra susiję 
su sistemos trūkumais.

6. Komisija sudaro ir nuolat atnaujina 
internetinį pramonės sistemų, kurioms 
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suteikta akreditacija, registrą.

7. Jei įmanoma įrodyti, kad atsakingi 
importuotojai naudingąsias iškasenas ir 
metalus įsigijo iš subjektų, kurie gavo 
pramonės sistemos, kuriai suteikta 
akreditacija, patvirtinimą, arba jei patys 
atsakingi importuotojai gavo pramonės 
sistemos, kuriai suteikta akreditacija, 
patvirtinimą, tie importuotojai atleidžiami 
nuo prievolės dėl nepriklausomo trečiojo 
asmens atliekamo audito. Tokiu atveju šis 
patvirtinimas turi būti išsiųstas 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių
sąrašas

Atsakingų II priede nurodytų subjektų
sąrašas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu sąrašas taikomas tik lydykloms ir rafinavimo įmonėms. Tai atitinkami kritiniai 
taškai daugelio metalų tiekimo grandinėse. Tačiau tai nėra atitinkami kritiniai taškai kitų 
mineralų, kurie patenka į materialinę iš dalies pakeisto reglamento taikymo sritį, tiekimo 
grandinėse. Žr. pirmiau pateiktas pastabas dėl materialinės taikymo srities. „II priede 
nurodytų subjektų“ įtraukimas suteikia galimybę nurodyti kitus atitinkamus tiekimo grandinės 
kritinius taškus ir įtraukti juos į sąrašą.

Pakeitimas 448
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių
sąrašas

Atsakingų Ia priede nurodytų subjektų
sąrašas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu sąrašas taikomas tik lydykloms ir rafinavimo įmonėms. Tai atitinkami kritiniai 
taškai daugelio metalų tiekimo grandinėse. Tačiau tai nėra atitinkami kritiniai taškai kitų 
mineralų, kurie patenka į materialinę iš dalies pakeisto reglamento taikymo sritį, tiekimo 
grandinėse. Žr. pirmiau pateiktas pastabas dėl materialinės taikymo srities. „Ia priede 
nurodytų subjektų“ įtraukimas suteikia galimybę nurodyti kitus atitinkamus tiekimo grandinės 
kritinius taškus ir įtraukti juos į sąrašą.

Pakeitimas 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių
sąrašas

Atsakingų gamintojų grandies subjektų
sąrašas

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimai kartu su 7 ir 15 straipsnių pakeitimais užtikrina, kad į baltąjį sąrašą 
būtų įtraukti tik tie kritinių taškų subjektai, kurie atlieka išsamų patikrinimą. Pagal Komisijos 
pasiūlymą užteko, kad lydyklos ar rafinavimo įmonės būtų atsakingų importuotojų grandinėje. 
Atsižvelgiant į naujus pakeitimus, kritiniai taškai turi įrodyti, kad jie yra iš esmės atsakingi, o 
Komisija turi tai patikrinti.

Pakeitimas 450
Paul Rübig, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame 
išvardyti atsakingų II priede nurodytų 
subjektų pavadinimai ir adresai.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos sąrašas apibrėžiamas kaip visų lydyklų ir rafinavimo įmonių atsakingo 
importuotojo tiekimo grandinėje sąrašas, neatsižvelgiant į tai, ar tos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės, įsikūrusios ES ar už jos ribų, laikosi EBPO rekomendacijose nustatytų standartų. 
Kad sąrašas taptų tikra paskata, jos turėtų, pavyzdžiui, viešai pranešti apie savo išsamų 
patikrinimą ir skelbti savo audito ataskaitas, laikantis EBPO rekomendacijų. Ši sistema taip 
pat turėtų būti atvira lydykloms ar rafinavimo įmonėms, kurios šiuo metu nėra Europos 
bendrovių tiekimo grandinėje.
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Pakeitimas 452
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame 
išvardyti atsakingų Ia priede nurodytų 
subjektų pavadinimai ir adresai.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme sąrašas apibrėžiamas kaip visų lydyklų ir rafinavimo įmonių atsakingo 
importuotojo tiekimo grandinėje sąrašas, neatsižvelgiant į tai, ar tos lydyklos ar rafinavimo 
įmonės, įsikūrusios ES ar už jos ribų, laikosi EBPO rekomendacijose nustatytų standartų. 
Kad sąrašas taptų tikra paskata, jos turėtų, pavyzdžiui, viešai pranešti apie savo išsamų 
patikrinimą ir skelbti savo audito ataskaitas, laikantis EBPO rekomendacijų. Ši sistema taip 
pat turėtų būti atvira lydykloms ar rafinavimo įmonėms, kurios šiuo metu nėra Europos 
bendrovių tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 453
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame 
išvardyti atsakingų naudingųjų iškasenų, 

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai internete ir per atitinkamus 
informacinius ir ryšių kanalus paskelbia 
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kurioms taikomas šis reglamentas, lydyklų 
ir rafinavimo įmonių pavadinimai ir 
adresai.

sprendimą, kuriame išvardyti atsakingų 
naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, lydyklų ir rafinavimo įmonių 
pavadinimai ir adresai.

Or. en

Pakeitimas 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Remdamasi informacija, kurią valstybės 
narės pateikia savo ataskaitose, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje, Komisija priima ir 
viešai paskelbia sprendimą, kuriame 
išvardyti atsakingų gamintojų grandies 
subjektų pavadinimai ir adresai.

Or. en

Pakeitimas 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo 
įmones, kurios bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingus II priede nurodytus 
subjektus, kurie bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

Or. en
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Pagrindimas

Tai atspindi platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta pirmiau.

Pakeitimas 456
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo 
įmones, kurios bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingus Ia priede nurodytus 
subjektus, kurie bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

Or. en

Pagrindimas

Tai atspindi platesnę materialinę taikymo sritį, kaip nurodyta pirmiau.

Pakeitimas 457
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo 
įmones, kurios bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo 
įmones, kurios bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
Sąrašas sudaromas atsižvelgiant į esamas 
lygiavertes pramonės, vyriausybės ar kitas 
išsamaus patikrinimo sistemas, 
apimančias naudingąsias iškasenas ir 
metalus, kuriems taikomas reglamentas, 
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kaip nurodyta I priede. 

Or. en

Pakeitimas 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingas lydyklas ir rafinavimo 
įmones, kurios bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

2. 1 dalyje nurodytame sąraše Komisija 
nurodo atsakingus gamintojų grandies 
subjektus, kurie bent iš dalies perka iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų.

Or. en

Pakeitimas 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina sąrašą pagal II 
priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. 
Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

3. Komisija patvirtina sąrašą pagal III
priede pateiktą pavyzdį. Konsultuojamasi 
su EBPO sekretoriatu.

Or. en

Pagrindimas

Keičiama priedų numeracija.

Pakeitimas 460
Ska Keller
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Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina sąrašą pagal II 
priede pateiktą pavyzdį ir 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. 
Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

3. Komisija patvirtina sąrašą pagal II 
priede pateiktą pavyzdį. Konsultuojamasi 
su EBPO sekretoriatu.

Or. en

Pakeitimas 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija laiku, bet ne rečiau kaip šeši 
mėnesiai, atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo II 
priede nurodytų subjektų, kurie valstybių 
narių nebepripažįstami atsakingais II 
priede nurodytais subjektais pagal 14 
straipsnio 3 dalį, pavadinimus.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į „atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones“ ir „atsakingus importuotojus“ 
keičiamos „atsakingais II priede nurodytais subjektais“. Šie pokyčiai rodo, kad nuo šiol į 
sąrašą įtraukiami kiti nustatyti kritiniai taškai, esantys kitose išteklių tiekimo grandinėse, o 
pakeitimais siekiama užtikrinti, kad į sąrašą nebūtų įtrauktos lydyklos ar rafinavimo įmonės, 
kurios nesilaiko išsamaus patikrinimo reikalavimų pagal šį reglamentą, tačiau kurios yra 
įmonių, kurios šių reikalavimų laikosi, tiekimo grandinėse.
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Pakeitimas 462
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija laiku, bet ne rečiau kaip šeši 
mėnesiai, atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo 
Ia priede nurodytų subjektų, kurie
valstybių narių nebepripažįstami
atsakingais Ia priede nurodytais subjektais
pagal 14 straipsnio 3 dalį, pavadinimus.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į „atsakingas lydyklas ir rafinavimo įmones“ ir „atsakingus importuotojus“ 
keičiamos „atsakingais Ia priede nurodytais subjektais“. Šie pokyčiai rodo, kad nuo šiol į 
sąrašą įtraukiami kiti nustatyti kritiniai taškai, esantys kitose išteklių tiekimo grandinėse, o 
pakeitimais siekiama užtikrinti, kad į sąrašą nebūtų įtrauktos lydyklos ar rafinavimo įmonės, 
kurios nesilaiko išsamaus patikrinimo reikalavimų pagal šį reglamentą, tačiau kurios yra 
įmonių, kurios šių reikalavimų laikosi, tiekimo grandinėse.

Pakeitimas 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija laiku atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo 
lydyklų ir rafinavimo įmonių, kurios
valstybių narių nebepripažįstamos
atsakingais importuotojais pagal 14 

4. Komisija laiku, bet ne rečiau kaip šeši 
mėnesiai, atnaujina į sąrašą įtrauktą 
informaciją. Komisija išbraukia iš sąrašo 
gamintojų grandies subjektų, kurie
valstybių narių nebepripažįstami
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straipsnio 3 dalį, arba importuotojų, kurie 
nebepripažįstami atsakingais, tiekimo 
grandinėje esančių lydyklų ir rafinavimo 
įmonių pavadinimus.

atsakingais gamintojų grandies subjektais
pagal 14 straipsnio 3 dalį, pavadinimus.

Or. en

Pakeitimas 464
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos 
institucijos

ES mastu veikiančios kompetentingos 
institucijos

Or. en

Pakeitimas 466
Paul Rübig, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar 
kelias už šio reglamento taikymą 
atsakingas kompetentingas institucijas.

Už šio reglamento taikymą atsakinga viena 
ES mastu veikianti kompetentinga 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 467
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar 
kelias už šio reglamento taikymą 
atsakingas kompetentingas institucijas.

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar 
kelias kompetentingas institucijas, kurioms 
importuotojai teikia ataskaitas ir kurios 
tikrina, kaip laikomasi reglamento.

Or. de

Pakeitimas 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
praneša Komisijai kompetentingų 
institucijų pavadinimus ir adresus. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
visus kompetentingų institucijų 
pavadinimų ar adresų pasikeitimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat 
internete, kompetentingų institucijų 
sąrašą pagal III priede pateiktą pavyzdį ir 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą. Komisija 
reguliariai atnaujina šį sąrašą.

2. Komisija paskelbia, taip pat internete, 
visą reikiamą informaciją apie ES mastu 
veikiančią kompetentingą instituciją.

Or. en

Pakeitimas 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat 
internete, kompetentingų institucijų sąrašą 
pagal III priede pateiktą pavyzdį ir 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą. Komisija reguliariai atnaujina 
šį sąrašą.

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat 
internete, kompetentingų institucijų sąrašą 
pagal III priede pateiktą pavyzdį. Komisija 
reguliariai atnaujina šį sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Keičiama priedų numeracija.

Pakeitimas 471
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat 
internete, kompetentingų institucijų sąrašą 
pagal III priede pateiktą pavyzdį ir 13 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą. Komisija reguliariai atnaujina 
šį sąrašą.

2. Komisija nusprendžia paskelbti, taip pat 
internete, kompetentingų institucijų sąrašą 
pagal III priede pateiktą pavyzdį. Komisija 
reguliariai atnaujina šį sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų ex-post
patikrinimai

Veiklos vykdytojų ex-post patikrinimai

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 473
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų ex-post Veiklos vykdytojų ex-post patikrinimai
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patikrinimai

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų ex-post
patikrinimai

Veiklos vykdytojų ex-post patikrinimai

Or. en

Pakeitimas 475
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų ex-post
patikrinimai

Atsakingų veiklos vykdytojų ex-post
patikrinimai

Or. en

Pakeitimas 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 477
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas,
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 478
Joachim Schuster
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad naudingųjų 
iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 
ir 7 straipsniuose nustatytų prievolių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. de

Pakeitimas 479
Emma McClarkin
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad pateikę 
savideklaraciją atsakingi naudingųjų 
iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, importuotojai laikytųsi 4, 5, 6
ir 7 straipsniuose nustatytų prievolių, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
atlieka atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant šį reglamentą sąvoka „savideklaracija“ yra tinkamesnė negu „pasitvirtinimas“.

Pakeitimas 480
Pablo Zalba Bidegain
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, veiklos 
vykdytojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad pasitvirtinę 
atsakingi naudingųjų iškasenų ir metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, 
importuotojai laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

1. Siekdamos užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, laikytųsi 4, 5, 6 ir 7 
straipsniuose nustatytų prievolių, valstybių 
narių kompetentingos institucijos atlieka 
atitinkamus ex-post patikrinimus.

Or. en

Pakeitimas 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
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pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl veiklos 
vykdytojo atitikties šio reglamento 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus pagal vienodus ir suderintus 
patikrinimo kriterijus ir standartus, 
nustatytus kompetentingų valstybių narių 
institucijų, taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

Or. it

Pakeitimas 484
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl veiklos 
vykdytojo atitikties šio reglamento 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 485
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
importuotojo atitikties šio reglamento 
reikalavimams.

Or. de

Pakeitimas 486
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai 
privalo būti vykdomi, jei kompetentinga 
institucija turi atitinkamos informacijos, 
įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, 
dėl atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 487
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai gali 
būti vykdomi, jei kompetentinga institucija 
turi atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytus 
patikrinimus taikomas rizikos vertinimu 
pagrįstas metodas. Be to, patikrinimai 
privalo būti vykdomi, jei kompetentinga 
institucija turi atitinkamos informacijos, 
įskaitant pagrįstus trečiųjų šalių skundus, 
dėl atsakingo veiklos vykdytojo atitikties 
šio reglamento reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama, kaip atsakingas 
importuotojas laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant 

a) tikrinama, kaip veiklos vykdytojas
laikosi išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolių, įskaitant valdymo 
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valdymo sistemą, rizikos valdymą, 
trečiosios šalies atliekamą auditą ir 
informacijos atskleidimą;

sistemą, rizikos valdymą, trečiosios šalies 
atliekamą auditą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 489
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama, kaip atsakingas 
importuotojas laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant 
valdymo sistemą, rizikos valdymą, 
trečiosios šalies atliekamą auditą ir 
informacijos atskleidimą;

a) tikrinama, kaip veiklos vykdytojas
laikosi išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolių, įskaitant valdymo 
sistemą, rizikos valdymą, trečiosios šalies 
atliekamą auditą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 490
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama, kaip atsakingas 
importuotojas laikosi išsamaus tiekimo 

a) tikrinama, kaip importuotojas laikosi 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
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grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant 
valdymo sistemą, rizikos valdymą, 
trečiosios šalies atliekamą auditą ir 
informacijos atskleidimą;

prievolių, įskaitant valdymo sistemą, 
rizikos valdymą, trečiosios šalies atliekamą 
auditą ir informacijos atskleidimą;

Or. de

Pakeitimas 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama, kaip atsakingas 
importuotojas laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant 
valdymo sistemą, rizikos valdymą, 
trečiosios šalies atliekamą auditą ir 
informacijos atskleidimą;

a) tikrinama, kaip veiklos vykdytojas
laikosi išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolių, įskaitant valdymo 
sistemą, rizikos valdymą, trečiosios šalies 
atliekamą auditą ir informacijos 
atskleidimą;

Or. en

Pakeitimas 492
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikrinama, kaip atsakingas importuotojas
laikosi išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolių, įskaitant valdymo 
sistemą, rizikos valdymą, trečiosios šalies 
atliekamą auditą ir informacijos 
atskleidimą;

a) tikrinama, kaip atsakingas veiklos 
vykdytojas laikosi išsamaus tiekimo 
grandinės patikrinimo prievolių, įskaitant 
valdymo sistemą, rizikos valdymą, 
trečiosios šalies atliekamą auditą ir 
informacijos atskleidimą;

Or. en
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Pakeitimas 493
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikrinami dokumentai ir duomenys, 
įrodantys, kad išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo prievolių laikomasi tinkamai;

b) tikrinami dokumentai ir duomenys, 
įrodantys, kad EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijų, susijusių su 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolėmis,
laikomasi tinkamai;

Or. de

Pakeitimas 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal 7 straipsnyje nustatytą taikymo 
sritį, tikslą ir principus tikrinama, kaip 
laikomasi ataskaitų teikimo reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ataskaitų teikimo reikalavimų, nurodytų pirmiau pateiktame 7 straipsnyje, 
pakeitimus.

Pakeitimas 495
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal 7 straipsnyje nustatytą taikymo 
sritį, tikslą ir principus tikrinama, kaip 
laikomasi ataskaitų teikimo reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka ataskaitų teikimo reikalavimų, nurodytų pirmiau pateiktame 7 straipsnyje, 
pakeitimus.

Pakeitimas 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pagal 7 straipsnyje nustatytą taikymo 
sritį, tikslą ir principus tikrinama, kaip 
laikomasi ataskaitų teikimo reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingi importuotojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

4. Veiklos vykdytojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 498
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingi importuotojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

4. Veiklos vykdytojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 499
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingi importuotojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

4. Importuotojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

Or. de
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Pakeitimas 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingi importuotojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

4. Veiklos vykdytojai suteikia visą reikiamą 
pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

Or. en

Pakeitimas 501
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingi importuotojai suteikia visą 
reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

4. Atsakingi veiklos vykdytojai suteikia 
visą reikiamą pagalbą 1 dalyje nurodytiems 
patikrinimams atlikti, visų pirma sudaro 
sąlygas patekti į patalpas ir pateikia 
dokumentus ir duomenis.

Or. en

Pakeitimas 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio reglamento tikslų – padidinti skaidrumą ir atsakomybę, susijusius su 
bendrovių tiekimo praktika. Šios informacijos atskleidimas padeda įgyvendinti minėtą tikslą, 
nes tuo užtikrinamas skaidrumas, susijęs su tiekimo praktika, o bendrovės skatinamos pirkti 
atsakingai.

Pakeitimas 503
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų patikrinimų 
duomenys

Veiklos vykdytojų patikrinimų duomenys

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 506
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų patikrinimų 
duomenys

Veiklos vykdytojų patikrinimų duomenys

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis.

Pakeitimas 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakingų importuotojų patikrinimų 
duomenys

Veiklos vykdytojų patikrinimų duomenys

Or. en

Pakeitimas 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos saugo 10 
straipsnio 1 dalyje nurodytų patikrinimų 
duomenis, visų pirma apie patikrinimų 
pobūdį ir rezultatus, taip pat bet kokį pagal 
14 straipsnio 2 dalį pateiktą pranešimą dėl 
taisomųjų veiksmų.

ES mastu veikianti kompetentinga 
institucija saugo 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų patikrinimų duomenis, visų pirma 
apie patikrinimų pobūdį ir rezultatus, taip 
pat bet kokį pagal 14 straipsnio 2 dalį 
pateiktą pranešimą dėl taisomųjų veiksmų.

Or. en
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Pakeitimas 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų patikrinimų 
duomenys saugomi bent 5 metus.

ES mastu veikiančios kompetentingos 
institucijos patikrinimų duomenys saugomi 
bent 5 metus.

Or. en

Pakeitimas 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis

Europos atsakomybės už naudingųjų 
iškasenų importą ženklo, skirto galutinėje 
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinėje 

veikiančioms įmonėms, sukūrimas

1. Galutinėje tiekimo grandinėje 
veikiančioms įmonėms, kurios pagal 
EBPO rekomendacijas arba lygiavertes su 
išsamiu patikrinimu susijusias sektorių 
iniciatyvas priima sprendimą įdiegti 
išsamaus patikrinimo sistemas, Komisija 
suteikia Europos atsakomybės už 
naudingųjų iškasenų importą ženklą.

2. Europos įmonės, kurios nori būti 
sertifikuotos, Komisijai pateikia 
dokumentus, kuriuose nurodomos jų 
įdiegtos išsamaus patikrinimo priemonės.

3. Galutinėje naudingųjų iškasenų 
tiekimo grandinėje veikiančias Europos 
įmones Komisija sertifikuoja remdamasi 



PE549.420v02-00 286/326 AM\1055294LT.doc

LT

iš anksto nustatytais kriterijais. Norėdama 
nustatyti ženklo suteikimo kriterijus 
Komisija remiasi EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijomis ir šiuo 
tikslu gali konsultuotis su EBPO 
sekretoriatu. Europos atsakomybės už 
naudingųjų iškasenų importą ženklo 
suteikimo sąlygos turi būti tokios pat 
griežtos kaip ir tos, kurių reikalaujama 
laikytis pagal EBPO sertifikavimo 
sistemą.

4. Komisija gali pripažinti, kad Europos 
išsamaus patikrinimo sistema yra 
lygiavertė sektorių išsamaus patikrinimo 
sistemoms, kurias jau įdiegė verslo 
sektoriai ir kurios atitinka tokius pat su 
naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės 
saugumo užtikrinimu susijusius tikslus 
kaip ir Europos mechanizmas.

5. Įmonės, kurioms suteiktas Europos 
atsakomybės už naudingųjų iškasenų 
importą ženklas, skatinamos šį ženklą 
pateikti savo interneto svetainėje ir apie jį 
informuoti Europos vartotojus.

Or. fr

Pagrindimas

Sukūrus Europos atsakomybės ženklą, skirtą įmonėms, kurios norėtų imtis išsamaus 
patikrinimo iniciatyvų, taikoma savanoriška skatinamoji sistema, dėl kurios ilgainiui rinkoje 
atsiras spaudimas kitiems tiekimo grandinės dalyviams.. Šis ženklas nebūtų klijuojamas ant 
produktų. Europos įmonės jį galės nurodyti savo interneto svetainėje arba naudoti 
komunikacijos strategijai.

Pakeitimas 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos keičiasi 1. ES mastu veikianti kompetentinga 
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informacija, įskaitant atitinkamose savo 
muitinėse, dėl klausimų, susijusių su 
pasitvirtinimu ir atliktais ex-post
patikrinimais.

institucija keičiasi informacija, taip pat su 
atitinkamomis muitinėmis, dėl klausimų, 
susijusių su pasitvirtinimu ir atliktais ex-
post patikrinimais.

Or. en

Pakeitimas 512
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija, įskaitant atitinkamose savo 
muitinėse, dėl klausimų, susijusių su 
pasitvirtinimu ir atliktais ex-post
patikrinimais.

1. Kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija, įskaitant atitinkamose savo 
muitinėse, dėl klausimų, susijusių su 
importuotojų ataskaitomis ir atliktais ex-
post patikrinimais.

Or. de

Pakeitimas 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis bei Komisija keičiasi 
informacija apie trūkumus, nustatytus 
atliekant 10 straipsnyje nurodytus ex-post
patikrinimus, ir apie 14 straipsnyje 
nurodytas taisykles, taikytinas pažeidus šio 
reglamento nuostatas.

2. ES mastu veikianti kompetentinga 
institucija su Komisija ir 2e straipsnyje 
nurodytu komitetu keičiasi informacija 
apie trūkumus, nustatytus atliekant 10 
straipsnyje nurodytus ex-post patikrinimus, 
ir apie 14 straipsnyje nurodytas taisykles, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijoms bendradarbiaujant 
visapusiškai laikomasi Direktyvos 
95/46/EB, Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
dėl duomenų apsaugos ir Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92 nuostatų, 
susijusių su konfidencialios informacijos 
atskleidimu.

3. ES mastu veikiančiai kompetentingai 
institucijai, Komisijai ir 2e straipsnyje 
nurodytam komitetui bendradarbiaujant 
visapusiškai laikomasi Direktyvos 
95/46/EB, Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
dėl duomenų apsaugos ir Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92 nuostatų, 
susijusių su konfidencialios informacijos 
atskleidimu.

Or. en

Pakeitimas 515
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Išteklių ir kritinių taškų sąrašai

1. Komisija nuolat apžvelgia pokyčius, 
susijusius su pasaulinės prekybos gamtos 
ištekliais poveikiu konfliktų ir žmogaus 
teisių pažeidimų bei pažeidimų 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
skatinimui, tarptautinių atsakingo 
pirkimo standartų kūrimu ir patirtimi, 
įgyta įgyvendinant šį reglamentą. 
Apžvalgos metu Komisija atsižvelgia, visų 
pirma, į informaciją, kurią ji gavo 
remiantis 15 straipsniu ir siekiant jo 
tikslų, taip pat į informaciją, kurią pateikė 
tarptautinės arba pilietinės visuomenės 
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organizacijos ir trečiosios šalys, kurioms 
buvo pakenkta.

2. Komisija reguliariai persvarsto I ir Ia 
priedų taikymo sritį, atsižvelgdama į 
informaciją, gautą pagal šio straipsnio 1 
dalį, kad būtų veiksmingai pasiektas šio 
reglamento tikslas, kaip nustatyta 1 
straipsnyje. I priedas persvarstomas 
siekiant išplėsti į sąrašą įtrauktų išteklių 
sąrašą. Ia priedas persvarstomas siekiant 
nustatyti papildomus kritinius taškus, 
susijusius su transformacija ir 
atsekamumu į sąrašą įtrauktų išteklių 
tiekimo grandinėse, kad būtų stiprinamas 
išsamus tiekimo grandinės patikrinimo 
procesas, susijęs su visais I priede 
išvardytais ištekliais. Sąrašas 
persvarstomas ne rečiau kaip kas šešis 
mėnesius.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus siekiant iš dalies 
pakeisti I ir Ia priedus 13 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai turi būti skaitomi kartu su pakeitimais, susijusiais su ištekliais ir produktais, 
įtrauktais į sąrašą, kartu atsižvelgiant į tai, kad būtina nustatyti kritinių taškų išsamaus 
patikrinimo prievolių subjektus, veiksmingai įdiegti mechanizmą, kuriuo būtų galima įtraukti 
išteklius ir kritinių taškų subjektus į šio reglamento taikymo sritį priimant deleguotuosius 
aktus, užuot taikius visą įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komiteto procedūra Deleguotieji aktai
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Or. en

Pakeitimas 517
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komiteto procedūra Įgaliojimų delegavimas

Or. en

Pakeitimas 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komiteto procedūra Deleguotieji aktai

Or. en

Pakeitimas 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas – Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en
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Pagrindimas

Standartinė deleguotųjų aktų priėmimo procedūra.

Pakeitimas 520
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas – Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas – Reglamente (ES) 
Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas.

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 522
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgaliojimai priimti atitinkamuose 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo [pagrindinio teisėkūros 
procedūra priimamo akto įsigaliojimo 
data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta 
data].

Or. en

Pakeitimas 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgaliojimai priimti 14 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neapibrėžtam laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Standartinė deleguotųjų aktų priėmimo procedūra.

Pakeitimas 524
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komitetas visų pirma atsižvelgia į 
galimus Volstryto reformų ir vartotojų 
apsaugos akto atitikmenis įgyvendinant šį 
reglamentą, siekiant išvengti dvigubų 
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sertifikavimo reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 525
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 
atitinkamuose straipsniuose nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus.
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
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paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pagrindimas

Standartinė deleguotųjų aktų priėmimo procedūra.

Pakeitimas 527
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pagrindimas

Standartinė deleguotųjų aktų priėmimo procedūra.

Pakeitimas 529
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Pagal atitinkamus straipsnius priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Pagal 14 straipsnį priimtas 
deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus
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šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Standartinė deleguotųjų aktų priėmimo procedūra.

Pakeitimas 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis.

Išbraukta.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina 
rašytinė procedūra, tokia procedūra 
laikoma baigta be rezultato, jei per 
nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį 
taip nusprendžia komiteto pirmininkas 
arba to prašo paprastoji komiteto narių 
dauguma.

Or. en

Pakeitimas 532
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis.

Išbraukta.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina 
rašytinė procedūra, tokia procedūra 
laikoma baigta be rezultato, jei per 
nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį 
taip nusprendžia komiteto pirmininkas 
arba to prašo paprastoji komiteto narių 
dauguma.

Or. en

Pakeitimas 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
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nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 535
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai komiteto nuomonei gauti būtina 
rašytinė procedūra, tokia procedūra 
laikoma baigta be rezultato, jei per 
nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį 
taip nusprendžia komiteto pirmininkas 
arba to prašo paprastoji komiteto narių 
dauguma.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai komiteto nuomonei gauti būtina 
rašytinė procedūra, tokia procedūra 
laikoma baigta be rezultato, jei per 
nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį
taip nusprendžia komiteto pirmininkas 
arba to prašo paprastoji komiteto narių 

Įgaliojimai priimti 13a straipsnio 2 dalyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neapibrėžtam laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos.
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dauguma.

Or. en

Pakeitimas 537
Daniel Caspary

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti teisėkūros procesą, šiuo pakeitimu įvedama Nyderlandų pasiūlyta idėja, 
kuri šiuo metu svarstoma Taryboje. Šis pakeitimas pateiktas tam, kad Taryba galėtų iš anksto 
aptarti šį pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą.

Pakeitimas 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 13a 
straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
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nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

Pakeitimas 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

I ir II priedų dalinis keitimas

1. Komisija nuolat apžvelgia pokyčius, 
susijusius su pasaulinės prekybos gamtos 
ištekliais poveikiu konfliktų ir žmogaus 
teisių pažeidimų bei pažeidimų 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
skatinimui, tarptautinių atsakingo 
pirkimo standartų kūrimu ir patirtimi, 
įgyta įgyvendinant šį reglamentą. 
Apžvalgos metu Komisija atsižvelgia, visų 
pirma, į informaciją, kurią ji gavo 
remiantis 15 straipsniu ir siekiant jo 
tikslų, taip pat į informaciją, kurią pateikė 
tarptautinės arba pilietinės visuomenės 
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organizacijos ir trečiosios šalys, kurioms 
buvo pakenkta.

2. Komisija reguliariai persvarsto I ir II 
priedų taikymo sritį, atsižvelgdama į 
informaciją, gautą pagal šio straipsnio 1 
dalį, kad būtų veiksmingai pasiektas šio 
reglamento tikslas, kaip nustatyta 1 
straipsnyje. I priedas persvarstomas 
siekiant išplėsti į sąrašą įtrauktų išteklių 
sąrašą. II priedas persvarstomas siekiant 
nustatyti papildomus kritinius taškus, 
susijusius su transformacija ir 
atsekamumu į sąrašą įtrauktų išteklių 
tiekimo grandinėse, kad būtų stiprinamas 
išsamus tiekimo grandinės patikrinimo 
procesas, susijęs su visais I priede 
išvardytais ištekliais. Sąrašas 
persvarstomas ne rečiau kaip kas šešis 
mėnesius.

3. Komisija gali priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais būtų galima išplėsti į sąrašą 
įtrauktų išteklių sąrašą, kaip nurodyta 2 
dalyje.

4. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji 
aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei 
nepareiškiama 5 dalyje nurodytų 
prieštaravimų. Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikiamame pranešime apie 
deleguotąjį aktą, priimtą pagal šį 
straipsnį, nurodomos skubos procedūros 
taikymo priežastys.

5. Europos Parlamentas arba Taryba, 
laikydamiesi 13a straipsnio 1 dalyje 
nurodytos procedūros, gali pareikšti 
prieštaravimą dėl deleguotojo akto. Tokiu 
atveju Komisija, gavusi pranešimą apie 
Europos Parlamento arba Tarybos 
sprendimą pareikšti prieštaravimų, 
nedelsdama panaikina aktą.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai turi būti skaitomi kartu su pakeitimais, susijusiais su ištekliais ir produktais, 
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įtrauktais į sąrašą, kartu atsižvelgiant į tai, kad būtina nustatyti kritinių taškų išsamaus 
patikrinimo prievolių subjektus, veiksmingai įdiegti mechanizmą, kuriuo būtų galima įtraukti 
išteklius ir kritinių taškų subjektus į šio reglamento taikymo sritį priimant deleguotuosius 
aktus, užuot taikius visą įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Išteklių apibrėžties išplėtimas

1. Komisija nuolat apžvelgia pokyčius, 
susijusius su pasaulinės prekybos gamtos 
ištekliais poveikiu konfliktų ir žmogaus 
teisių pažeidimų bei pažeidimų 
konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
skatinimui, tarptautinių atsakingo 
pirkimo standartų kūrimu ir patirtimi, 
įgyta įgyvendinant šį reglamentą. 
Apžvalgos metu Komisija atsižvelgia, visų 
pirma, į informaciją, kurią ji gavo 
remiantis 15 straipsniu ir siekiant jo 
tikslų, taip pat į informaciją, kurią pateikė 
tarptautinės arba pilietinės visuomenės 
organizacijos ir trečiosios šalys, kurioms 
buvo pakenkta.

2. Komisija reguliariai persvarsto išteklių, 
išvardytų I priede, apibrėžtį, 
atsižvelgdama į informaciją, gautą pagal 
šio straipsnio 1 dalį, kad būtų veiksmingai 
pasiektas šio reglamento tikslas, kaip 
nustatyta 1 straipsnyje. I priedas 
persvarstomas siekiant išplėsti į sąrašą 
įtrauktų išteklių sąrašą ir nustatyti 
papildomus pagrindinius transformacijos 
ir atsekamumo taškus į sąrašą įtrauktų 
išteklių tiekimo grandinėse, kad būtų 
sustiprinta tiekimo grandinės išsamaus 
patikrinimo procedūra. Sąrašas 
persvarstomas ne rečiau kaip kas šešis 
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mėnesius.

3. Komisija gali priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais būtų galima išplėsti į sąrašą 
įtrauktų išteklių sąrašą, kaip nurodyta 2 
dalyje. Komisija gali iš dalies pakeisti I ir 
II priedus SESV 290 straipsnyje nurodyta 
tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis, kartu su 13 straipsnio pakeitimais, suteikia galimybę į reglamento taikymo sritį 
automatiškai ir laikui bėgant įtraukti papildomus gamtos išteklius, siekiant užtikrinti, kad 
būtų pasiektas tikslas nutraukti konfliktų finansavimo ir prekybos gamtos ištekliais sąsają.

Pakeitimas 542
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklės, taikytinos pažeidus šio 
reglamento nuostatas

Taisyklės ir sankcijos, taikytinos pažeidus 
šio reglamento nuostatas

Or. en

Pakeitimas 543
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas.

1. Europos Komisija nustato finansines 
sankcijas, taikytinas pažeidus šio 
reglamento nuostatas.
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Or. de

Pakeitimas 544
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato taisykles, 
taikytinas pažeidus šio reglamento 
nuostatas.

1. Valstybės narės nustato sankcijų už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus skyrimo 
taisykles ir imasi būtinų priemonių, kad 
būtų užtikrintas jų įgyvendinimas ir 
taikymas. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Or. en

Pagrindimas

Tai standartinės nuostatos, dėl kurių susitarta priimant kitus reglamentus.

Pakeitimas 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Sąvokos „veiklos vykdytojai“ vartojimas atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, 
kad išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės būtų taikomos visoms į sąrašą 
įtrauktoms bendrovėms.

Pakeitimas 546
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „veiklos vykdytojai“ vartojimas atspindi platesnę bendrovės apibrėžtį ir užtikrina, 
kad išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo prievolės būtų taikomos visoms į sąrašą 
įtrauktoms bendrovėms.

Pakeitimas 547
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 549
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 550
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atsakingas importuotojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija importuotojui 
išduoda pranešimą, kuriuo 
nepripažįstamas jo atsakingo 
importuotojo patvirtinimas dėl 
naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, ir apie 
tai praneša Komisijai.

3. Jeigu importuotojas nesiima tinkamų 
taisomųjų veiksmų, kompetentinga 
institucija importuotojui išduoda 
pranešimą, kokias finansines sankcijas 
Europos Komisija yra nustačiusi, ir apie 
tai praneša Europos Komisijai.

Or. de

Pakeitimas 551
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atsakingas importuotojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija importuotojui
išduoda pranešimą, kuriuo
nepripažįstamas jo atsakingo 
importuotojo patvirtinimas dėl 
naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, ir apie 
tai praneša Komisijai.

3. Jeigu veiklos vykdytojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija veiklos 
vykdytojui išduoda pranešimą dėl 
reikalavimų nesilaikymo ir apie tai praneša 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis. Nuorodos į atsakingo importuotojo 
patvirtinimą nereikalingos pagal privalomą reglamentavimą.



PE549.420v02-00 308/326 AM\1055294LT.doc

LT

Pakeitimas 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atsakingas importuotojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija importuotojui
išduoda pranešimą, kuriuo
nepripažįstamas jo atsakingo 
importuotojo patvirtinimas dėl 
naudingųjų iškasenų arba metalų, 
kuriems taikomas šis reglamentas, ir apie 
tai praneša Komisijai.

3. Jeigu veiklos vykdytojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija veiklos 
vykdytojui išduoda pranešimą dėl 
reikalavimų nesilaikymo ir apie tai praneša 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 553
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atsakingas importuotojas nesiima 
tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija importuotojui 
išduoda pranešimą, kuriuo nepripažįstamas 
jo atsakingo importuotojo patvirtinimas dėl 
naudingųjų iškasenų arba metalų, kuriems 
taikomas šis reglamentas, ir apie tai 
praneša Komisijai.

3. Jeigu atsakingas veiklos vykdytojas
nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, 
kompetentinga institucija importuotojui 
išduoda pranešimą, kuriuo nepripažįstamas 
jo atsakingo veiklos vykdytojo
patvirtinimas dėl naudingųjų iškasenų arba 
metalų, kuriems taikomas šis reglamentas, 
ir apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

Sąjungos paramos priemonės

Komisija, per šešis mėnesius nuo šio 
reglamento priėmimo dienos teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl paramos priemonių, 
teikiant pagalbą ir paskatas, siekiant 
skatinti įmones dalyvauti atsakingame 
naudingųjų iškasenų pirkime ir laikytis 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų, 
visų pirma atsižvelgiant į konkrečius 
mažų ir vidutinių įmonių poreikius ir 
sunkumus.

Or. it

Pakeitimas 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie 
atsakingus importuotojus, kaip nurodyta 7 
straipsnio 1 dalies a punkte, 2 dalyje ir 3 
dalies a bei c punktuose.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie 
atsakingus II priede nurodytus subjektus, 
kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a 
punkte, 3 dalies a–b punktuose ir 7 dalies a 
punkte.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „veiklos vykdytojo“ 
apibrėžtį. „Atsakingų II priede nurodytų subjektų“ įtraukimas atspindi ataskaitų teikimo 
reikalavimų, nurodytų pirmiau pateiktame 7 straipsnyje, pakeitimus. Taip pat žr. pirmiau 
pateiktas pastabas dėl „atsakingo II priede nurodyto subjekto“ ir 8 straipsnio.

Pakeitimas 556
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie 
atsakingus importuotojus, kaip nurodyta 7 
straipsnio 1 dalies a punkte, 2 dalyje ir 3 
dalies a bei c punktuose.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie Ia 
priede nurodytus subjektus, kaip nurodyta 
7 straipsnio 1 dalies a punkte, 3 dalies b–c
punktuose ir 6 dalies a punkte.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė bendrovės apibrėžtis. Žr. pirmiau pateiktą „veiklos vykdytojo“ 
apibrėžtį. „Atsakingų II priede nurodytų subjektų“ įtraukimas atspindi ataskaitų teikimo 
reikalavimų, nurodytų pirmiau pateiktame 7 straipsnyje, pakeitimus. Taip pat žr. pirmiau 
pateiktas pastabas dėl „atsakingo Ia priede nurodyto subjekto“ ir 8 straipsnio.

Pakeitimas 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie 
atsakingus importuotojus, kaip nurodyta 7 
straipsnio 1 dalies a punkte, 2 dalyje ir 3 
dalies a bei c punktuose.

1. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
birželio 30 d. valstybės narės pateikia 
Komisijai šio reglamento įgyvendinimo 
praėjusiais kalendoriniais metais ataskaitą, 
įskaitant bet kokią informaciją apie 
atsakingus gamintojų grandies subjektus, 
kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a 
punkte, 3 dalies a–b punktuose (naujuose)
ir 6 dalies a punkte.

Or. en

Pakeitimas 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis 
taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas. 
Komisija peržiūros ataskaitą pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
išteklių, kuriems jis taikomas, pirkimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimą ir sąnaudas. Komisija peržiūros 
ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė išteklių apibrėžtis.

Pakeitimas 559
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis 
taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas. 
Komisija peržiūros ataskaitą pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
išteklių, kuriems jis taikomas, pirkimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimą ir sąnaudas. Komisija peržiūros 
ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė išteklių apibrėžtis.

Pakeitimas 560
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 
pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 
peržiūros ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus dvejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 
pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 
peržiūros ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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Pakeitimas 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis 
taikomas, pirkimo iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų skatinimą ir sąnaudas. 
Komisija peržiūros ataskaitą pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
išteklių, kuriems jis taikomas, pirkimo iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
skatinimą ir sąnaudas. Komisija peržiūros 
ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 562
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas šešerius metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 
pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 
peržiūros ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Praėjus trejiems metų po šio reglamento 
įsigaliojimo, o vėliau kas trejus metus 
Komisija peržiūri šio reglamento veikimą 
ir veiksmingumą, įskaitant atsakingo 
naudingųjų iškasenų, kurioms jis taikomas, 
pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų skatinimą ir sąnaudas. Komisija 
peržiūros ataskaitą pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis

Papildomos priemonės

1. Siekiant veiksmingai nutraukti sąsają 
tarp gamtos išteklių eksploatavimo ir 
konfliktų ir užtikrinti atsakingą jų 
pirkimą, Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, be šiame reglamente 
nustatytų priemonių, įgyvendina 
papildomas priemones, kuriomis siekiama 
skatinti atsakingą pirkimą, veiksmingą 
nacionalinių ir tarptautinių išsamaus 
patikrinimo sistemų ir susijusių paramos 
sistemų diegimą, įskaitant patikimas 
patvirtinimo ir atsekamumo sistemas, taip 
pat atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
susijusius su:

a) gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų eksploatavimu ir prekyba, ir

b) šio reglamento įgyvendinimu, įskaitant:

i) paramą įmonėms, kad jos atsakingai 
pirktų iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, teikiant techninę ir kitą pagalbą bei 
konsultacijas veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių 
padėtį bei jų poziciją tiekimo grandinėje, 
siekiant palengvinti šio reglamento 
reikalavimų laikymąsi;

ii) tikslinį, teisėmis pagrįstą vystomąjį 
bendradarbiavimą, visų pirma sprendžiant 
atsakingo pirkimo uždavinius vietos 
mastu konfliktinėse ir didelės rizikos 
zonose, įskaitant skurdo mažinimą, gerą 
valdymą ir saugumo sektorių;

iii) reikšmingus dialogus politikos 
klausimais, susijusiais su atsakingu 
pirkimu, su trečiosiomis šalimis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

iv) glaudų bendradarbiavimą su 
valstybėmis narėmis, visų pirma 
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papildomas iniciatyvas vartotojų, 
investuotojų ir klientų informavimo srityje 
ir teikiant techninę bei kitą pagalbą pagal 
1 dalies a punktą.

2. Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, prireikus, įgyvendina 
papildomų priemonių tikslus vesdamos 
politinius dialogus ir dialogus politikos 
klausimais, vykdydamos programavimą ir 
atitinkamas vidaus ir išorės politikos 
sritis. Kai tinkama, pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų būti pateikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

3. Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą 
apie papildomas priemones, įgyvendintas 
pagal šį straipsnį, ir jų poveikį bei 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
tiesiogiai susijusius su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų naudojimu, turi 
būti įgyvendintos papildomosios priemonės. Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taiko ir toliau plėtoja integruotą ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, kaip 
numatyta bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“. 

Pakeitimas 564
Ska Keller
Verts/ALE frakcijos vardu
Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis

Papildomos priemonės
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1. Siekiant veiksmingai nutraukti sąsają 
tarp gamtos išteklių eksploatavimo ir 
konfliktų ir užtikrinti atsakingą jų 
pirkimą, Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, be šiame reglamente 
nustatytų priemonių, įgyvendina 
papildomas priemones, kuriomis siekiama 
skatinti atsakingą pirkimą, veiksmingą 
nacionalinių ir tarptautinių išsamaus 
patikrinimo sistemų ir susijusių paramos 
sistemų diegimą, įskaitant patikimas 
patvirtinimo ir atsekamumo sistemas, taip 
pat atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
susijusius su:

a) gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės 
rizikos zonų eksploatavimu ir prekyba, ir

b) šio reglamento įgyvendinimu, įskaitant:

i) paramą įmonėms, kad jos atsakingai 
pirktų iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, teikiant techninę ir kitą pagalbą bei 
konsultacijas veiklos vykdytojams, 
atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių 
padėtį bei jų poziciją tiekimo grandinėje, 
siekiant palengvinti šio reglamento 
reikalavimų laikymąsi;

ii) tikslinį, teisėmis pagrįstą vystomąjį 
bendradarbiavimą, visų pirma sprendžiant 
atsakingo pirkimo uždavinius vietos 
mastu konfliktinėse ir didelės rizikos 
zonose, įskaitant skurdo mažinimą, gerą 
valdymą ir saugumo sektorių;

iii) reikšmingus dialogus politikos 
klausimais, susijusiais su atsakingu 
pirkimu, su trečiosiomis šalimis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

iv) glaudų bendradarbiavimą su 
valstybėmis narėmis, visų pirma 
papildomas iniciatyvas vartotojų, 
investuotojų ir klientų informavimo srityje 
ir teikiant techninę bei kitą pagalbą pagal 
i punktą.

2. Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, prireikus, įgyvendina 
papildomų priemonių tikslus vesdamos 
politinius dialogus ir dialogus politikos 
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klausimais, vykdydamos programavimą ir 
atitinkamas vidaus ir išorės politikos 
sritis. Kai tinkama, pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų būti pateikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

3. Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą 
apie papildomas priemones, įgyvendintas 
pagal šį straipsnį, ir jų poveikį bei 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
tiesiogiai susijusius su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų naudojimu, turi 
būti įgyvendintos papildomosios priemonės. Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taiko ir toliau plėtoja integruotą ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, kaip 
numatyta bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“. 

Pakeitimas 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis

Papildomos priemonės

1. Siekiant veiksmingai nutraukti sąsają 
tarp gamtos išteklių eksploatavimo ir 
konfliktų ir užtikrinti atsakingą jų 
pirkimą, Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, be šiame reglamente 
nustatytų priemonių, įgyvendina 
papildomas priemones, kuriomis siekiama 
skatinti atsakingą pirkimą, veiksmingą 
nacionalinių ir tarptautinių išsamaus 
patikrinimo sistemų ir susijusių paramos 
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sistemų diegimą, įskaitant patikimas 
patvirtinimo ir atsekamumo sistemas, taip 
pat atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
susijusius su i) gamtos išteklių iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
naudojimu ir prekyba jais, ir ii) šio 
reglamento įgyvendinimu, įskaitant:

a. paramą įmonėms, kad jos atsakingai 
pirktų iš konfliktinių ir didelės rizikos 
zonų, teikiant techninę ir kitą pagalbą bei 
konsultacijas veiklos vykdytojams, 
įskaitant medžiagą raštu, atsižvelgiant į 
labai mažų ir vidutinių įmonių padėtį bei 
jų poziciją tiekimo grandinėje, siekiant 
palengvinti šio reglamento reikalavimų 
laikymąsi;

b. tikslinį, teisėmis pagrįstą vystomąjį 
bendradarbiavimą, visų pirma sprendžiant 
atsakingo pirkimo uždavinius vietos 
mastu konfliktinėse ir didelės rizikos 
zonose, įskaitant skurdo mažinimą, gerą 
valdymą ir saugumo sektorių;

c. reikšmingus dialogus politikos 
klausimais, susijusiais su atsakingu
pirkimu, su trečiosiomis šalimis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis;

d. glaudų bendradarbiavimą su 
valstybėmis narėmis, visų pirma 
papildomas iniciatyvas vartotojų, 
investuotojų ir klientų informavimo srityje 
ir teikiant techninę bei kitą pagalbą pagal 
1 dalies a punktą.

2. Europos Komisija ir Europos išorės 
veiksmų tarnyba, prireikus, įgyvendina 
papildomų priemonių tikslus vesdamos 
politinius dialogus ir dialogus politikos 
klausimais, vykdydamos programavimą ir 
atitinkamas vidaus ir išorės politikos 
sritis. Kai tinkama, pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų būti pateikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

3. Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą 
apie papildomas priemones, įgyvendintas 
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pagal šį straipsnį, ir jų poveikį bei 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į vystymosi poreikius, 
tiesiogiai susijusius su gamtos išteklių iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų naudojimu, turi 
būti įgyvendintos papildomosios priemonės. Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų 
tarnyba taiko ir toliau plėtoja integruotą ES požiūrį į atsakingo pirkimo praktiką, kaip 
numatyta bendrame komunikate „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“.

Pakeitimas 566
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo...*

___________________________

*OL: prašom įrašyti datą – dveji metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo ... *.

_______________________

*OL: prašom įrašyti datą – praėjus 18 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
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datos.

Or. it

Pakeitimas 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skilties „Produkto aprašymas“ 17 a – 17 n eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Chromas

Juodosios akmens anglys

Kobaltas

Varis

Deimantai

Auksas

Nefritas

Lazuritas

Retųjų žemių elementai

Rubinai

Safyrai

Tantalas

Alavas

Volframas

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atsispindi platesnė išteklių apibrėžtis. Žr. „į sąrašą įtrauktų išteklių“ apibrėžtį. 
Pažymima, kad Komisija nuo šiol persvarsto I priedą, siekdama išplėsti į sąrašą įtrauktų 
išteklių sąrašą (žr. naują 14 straipsnį).

Pakeitimas 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Naudingųjų iškasenų ir metalų, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie klasifikuojami 
pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, sąrašas

KN kodas Produkto aprašas

2609 00 00 Alavo rūdos ir koncentratai

2611 00 00 Volframo rūdos ir koncentratai

2615 90 00 Tantalo rūdos ir koncentratai

2616 90 00 Aukso rūdos ir koncentratai

2825 90 40 Volframo oksidai ir hidroksidai

2849 90 30 Volframo karbidai

2849 90 50 Tantalo karbidai

7108 Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių 
pavidalo auksas

8001 Neapdirbtas alavas

8003 00 00 Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela

8007 00 Kiti alavo gaminiai

8101 10 00 Volframo milteliai

8101 94 00 Neapdorotas volframas, įskaitant strypus ir 
juostas, pagamintus paprasto sukepinimo 
būdu

8101 96 00 Volframo viela

8101 99 Volframo strypai ir juostos, išskyrus 
pagamintus paprasto sukepinimo būdu, 
profiliai, plokštės, lakštai, juostelės, folija ir 
kiti

8103 20 00 Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir 
juostas, pagamintus paprasto sukepinimo 
būdu; milteliai

8103 90 Tantalo strypai ir juostos, išskyrus 
pagamintus paprasto sukepinimo būdu, 
profiliai, viela, plokštės, lakštai, juostelės, 
folija ir kiti

Pakeitimas

Išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas
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Mineralai

Metalai

Pusbrangiai akmenys

Brangieji akmenys

Or. en

Pakeitimas 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

KN kodas Produkto aprašas

2609 00 00 Alavo rūdos ir koncentratai

2611 00 00 Volframo rūdos ir koncentratai

2615 90 00 Tantalo rūdos ir koncentratai

2616 90 00 Aukso rūdos ir koncentratai

2825 90 40 Volframo oksidai ir hidroksidai

2849 90 30 Volframo karbidai

2849 90 50 Tantalo karbidai

7108 Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių 
pavidalo auksas

8001 Neapdirbtas alavas

8003 00 00 Alavo sijos, strypai, profiliuočiai ir viela

8007 00 Kiti alavo gaminiai

8101 10 00 Volframo milteliai

8101 94 00 Neapdorotas volframas, įskaitant strypus 
ir juostas, pagamintus paprasto 
sukepinimo būdu

8101 96 00 Volframo viela

8101 99 Volframo strypai ir juostos, išskyrus 
pagamintus paprasto sukepinimo būdu, 
profiliai, plokštės, lakštai, juostelės, folija 
ir kiti
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8103 20 00 Neapdorotas tantalas, įskaitant strypus ir 
juostas, pagamintus paprasto sukepinimo 
būdu; milteliai

8103 90 Tantalo strypai ir juostos, išskyrus 
pagamintus paprasto sukepinimo būdu, 
profiliai, viela, plokštės, lakštai, juostelės, 
folija ir kiti

Pakeitimas

Mineralai

Metalai

Brangieji akmenys

Pusbrangiai akmenys

Or. en

Pakeitimas 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas

Kritinių taškų, nustatytų į sąrašą įtrauktų 
išteklių tiekimo grandinėse, sąrašas

– lydyklos

– rafinavimo įmonės

Or. en

Pagrindimas

Naujas Ia priedas susijęs su „Ia priede nurodytų veiklos vykdytojų“, „Ia priede nurodytų 
subjektų“ ir „atsakingų Ia priede nurodytų subjektų“ apibrėžtimis. Specialios prievolės 
taikomos veiklos vykdytojams, kurie veikia kaip kritiniai taškai atitinkamose tiekimo 
grandinėse, įskaitant lydyklas ir rafinavimo įmones.
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Pakeitimas 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnyje nurodytas atsakingų lydyklų 
ir rafinavimo įmonių sąrašo pavyzdys

Atsakingų Ia priede nurodytų subjektų
sąrašas

Or. en

Pakeitimas 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A skiltis Lydyklų ar rafinavimo įmonių
pavadinimai abėcėlės tvarka

A skiltis Ia priede nurodytų subjektų
pavadinimai abėcėlės tvarka

B skiltis Lydyklos ar rafinavimo įmonės
adresas

B skiltis Ia priede nurodyto subjekto
adresas

C skiltis (*) – jei lydykla arba rafinavimo 
įmonė perka naudingąsias iškasenas iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų

C skiltis Ia priede nurodyto subjekto 
kategorija

D skiltis (*) jei Ia priede nurodytas 
subjektas atsakingai perka išteklius iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų

Or. en

Pakeitimas 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)
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LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas

Kritinių taškų, nustatytų į sąrašą įtrauktų 
išteklių tiekimo grandinėse, sąrašas

– lydyklos

– rafinavimo įmonės

– liejyklos

– žaliavų biržos

– deimantų ir brangakmenių biržos

Or. en

Pakeitimas 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas

8 straipsnyje nurodytas atsakingų 
gamintojų grandies subjektų sąrašo 
pavyzdys

A skiltis Gamintojų grandies subjektų 
pavadinimai abėcėlės tvarka

B skiltis Lydyklos ar rafinavimo įmonės 
adresas

C skiltis Subjekto vykdoma ekonominė 
veikla

D skiltis (*) jei gamintojų grandies 
subjektas atsakingai perka išteklius iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų

Or. en
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Pakeitimas 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
II b priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb priedas

Atsakingų II priede nurodytų subjektų 
sąrašas

A skiltis II priede nurodytų subjektų 
pavadinimai abėcėlės tvarka

B skiltis II priede nurodyto subjekto 
adresas

C skiltis II priede nurodyto subjekto 
kategorija

D skiltis jei II priede nurodytas subjektas 
atsakingai perka išteklius iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų

Or. en


