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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 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
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2014) 0111),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0092/2014),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A8-0000/2015),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2014/95/ES1a reikalaujama, kad 
didelės, daugiau nei 500 darbuotojų 
turinčios įmonės atskleistų informaciją 
apie kai kurias savo politikos priemones, 
be kita ko, žmogaus teisių, kovos su 
korupcija ir išsamaus tiekimo grandinės 
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patikrinimo srityse. Toje direktyvoje 
numatoma, kad Komisija parengia gaires 
siekiant palengvinti šios informacijos 
atskleidimą. Komisija turėtų apsvarstyti 
galimybę į šias gaires įtraukti veiklos 
rodiklius, susijusius su konfliktinių zonų 
naudingosiomis iškasenomis;

__________________
1a 2014 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam 
tikrų didžiųjų įmonių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo (OL L 330, 2014 11 15, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. 
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) 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 
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aukštų standartų ir išvengti dvigubo 
audito; 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori išvengti audito dubliavimo ir užtikrinti esamų išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo sistemų suderinamumą. Tuo tikslu pranešėjas nori sukurti lygiavertiškumo 
pripažinimo po Komisijos atlikto patikrinimo procedūrą.

Pakeitimas 3

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 galutinės grandies įmonėms būtų 
suteikta skaidrumo ir tikrumo dėl išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo praktikos;

Or. en

Pagrindimas

Antrines žaliavas ir perdirbtas naudingąsias iškasenas derėtų traktuoti ypatingai, nes jų 
naudojimo ciklas jau baigtas ir dėl to neįmanoma atsekti jų kilmės. Siekiant išvengti perdirbtų 
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naudingųjų iškasenų maišymo su konfliktinių zonų naudingosiomis iškasenomis, išliko 
išsamaus patikrinimo reikalavimas ir metalai, kuriuos pagrįstai galima manyti esant 
perdirbtais, turėtų būti neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 4

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. 182/2011;

(15) siekiant užtikrinti tinkamą šio 
reglamento įgyvendinimą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai.
Įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su
atsakingų importuotojų sąrašu, atsakingų
lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašu ir 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
sąrašu, turėtų būti naudojamasi laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori atsakingų importuotojų sąrašą kaip priedą pridėti prie šio reglamento. 
Kadangi Komisija rengia šiuos sąrašus, turėdama nedidelę veiksmų laisvę ir apsiribodama 
vien įgyvendinimu, įgyvendinimo aktai atrodo tinkamas pasirinkimas.

Pakeitimas 5

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 
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reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas suvokia, kad esama sudėtingų iššūkių, tačiau tikisi, kad Komisija sugebės per 
dvejus metus sukurti struktūras, būtinas šiai sistemai taikyti. 

Pakeitimas 6

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 dvejiems metų 
po taikymo pradžios, o vėliau kas treji 
metai 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

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, prieš tinkamai peržiūrint reglamentą, jis turėtų veikti bent 
dvejus metus. Atsižvelgiant į tai, kad Komisijai struktūroms, būtinoms šiai sistemai taikyti, 
sukurti prireiks dvejų metų, būtų tikslinga, kad peržiūra įvyktų praėjus dvejiems metams nuo 
taikymo pradžios. Antroji peržiūra turėtų įvykti ne praėjus šešeriems metams (kaip siūlė 
Komisija), o po trejų metų.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) savo 2014 m. kovo 5 d. bendrame 
komunikate1a 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, siekiant
užtikrinti aktyvų įmonių dalyvavimą 
šiame reglamente numatytoje Sąjungos 
sistemoje, 

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, nors šis reglamentas yra grynai prekybos priemonė, 
svarbu žvelgti į jį platesniame kontekste, siekiant įvertinti jo veiksmingumą. Todėl derėtų 
apsvarstyti papildomąsias priemones, kurias pasiūlė Europos Komisija bei Sąjungos 
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, ir skatinti jų įgyvendinimą. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 

2. Šiame reglamente nustatomos išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo prievolės, 



PR\1047684LT.doc 11/25 PE546.838v01-00

LT

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.

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. Šis reglamentas netaikomas 
metalams, kuriuos pagrįstai galima 
manyti esant perdirbtais. 

Or. en

Pagrindimas

Papildomas tekstas yra EBPO rekomendacijose pateikta apibrėžtis. Metalus, kuriuos 
pagrįstai galima manyti esant perdirbtais, derėtų traktuoti ypatingai, nes jų naudojimo ciklas 
jau baigtas ir dėl to neįmanoma atsekti jų kilmės. Siekiant išvengti perdirbtų metalų maišymo 
su konfliktinių zonų metalais, išliko išsamaus patikrinimo reikalavimas ir metalai, kuriuos 
pagrįstai galima manyti esant perdirbtais, turėtų būti neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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. 2913/1992 
79 straipsnyje;

g) importuotojas – bet koks Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, savo 
vardu deklaruojantis naudingųjų iškasenų 
ar metalų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, išleidimą į laisvą apyvartą,
arba asmuo, kurio naudai tokia 
deklaracija pateikiama. Tiek atstovas, 
pateikiantis deklaraciją kito asmens vardu 
ir kito asmens naudai, tiek atstovas, 
veikiantis savo vardu ir kito asmens 
naudai, laikomi importuotojais taikant šį 
reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad nebūtų palikta jokių spragų, pranešėjas siekia, kad tiek importą vykdantis 
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tarpininkas, tiek įmonė, kurios vardu pateikiama muitinės deklaracija, būtų įtraukti į 
importuotojo apibrėžtį. Ir tarpininkas, ir importuojanti įmonė, kurios vardu pateikiama 
muitinės deklaracija, turi galimybę pasitvirtinti pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 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. 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

Pranešėjas siūlo naudoti perdirbtų metalų apibrėžtį, kurią EBPO taiko EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijose dėl atsakingo naudingųjų iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų grandinių. Ir pagal EBPO rekomendacijas į taikymo sritį nepatenka 
metalai, kuriuos pagrįstai galima manyti esant perdirbtais.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori išvengti audito dubliavimo ir užtikrinti suderinamumą su esamomis pramonės 
sistemomis. Tuo tikslu pranešėjas nori sukurti lygiavertiškumo pripažinimo po Komisijos 
atlikto patikrinimo procedūrą. Pirmiausia reikia apibrėžti šias pramonės sistemas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis 

Atsakingų importuotojų sąrašas

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

2. Komisija patvirtina sąrašą naudodama 
Ia priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi 
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

3. Komisija laiku atnaujina ir viešai 
paskelbia (be kita ko, internete) į sąrašą 
įtrauktą informaciją. Komisija išbraukia 
iš sąrašo importuotojų, kurie valstybių 
narių nebepripažįstami atsakingais 
importuotojais pagal 14 straipsnio 3 dalį, 
jei jie nesiima tinkamų taisomųjų 
veiksmų, pavadinimus. 
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori atkreipti dėmesį į įsipareigojimus šioje srityje prisiimančių įmonių 
pastangas. Siekiant šių tikslų, pranešėjas norėtų, kad Komisija, remdamasi ataskaitomis apie 
reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse, parengtų atsakingų importuotojų sąrašą. Šis 
sąrašas gali būti papildoma paskata įmonėms dalyvauti sistemoje ir dėl teigiamo 
(žiniasklaidos) dėmesio paskata jų konkurentėms daryti tą patį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b 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 
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 pripažįsta 
lygiavertiškumą.

4. Suinteresuotieji asmenys praneša 
Komisijai apie visus pramonės sistemų, 
kurių lygiavertiškumas pripažintas pagal 
3 dalį, pakeitimus arba atnaujinimus.
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5. Komisija panaikina lygiavertiškumo 
pripažinimą, 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, kurių 
lygiavertiškumas pripažintas, registrą. 

7. Jei įmanoma įrodyti, kad atsakingi 
importuotojai naudingąsias iškasenas ir 
metalus įsigijo iš subjektų, kurie gavo 
pramonės sistemos, kurios 
lygiavertiškumas pripažintas, 
patvirtinimą, arba jei patys atsakingi 
importuotojai gavo pramonės sistemos, 
kurios lygiavertiškumas pripažintas, 
patvirtinimą, tie importuotojai atleidžiami 
nuo prievolės dėl nepriklausomo trečiojo 
asmens atliekamo audito. Tokiu atveju šis 
patvirtinimas turi būti išsiųstas 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. 
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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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 naudodama
II priede pateiktą pavyzdį ir laikydamasi
13 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.
Konsultuojamasi su EBPO sekretoriatu.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pakeičia komitologijos formuluotes, numato tinkamų pavyzdžių naudojimą ir 
suderina 9 straipsnio 2 dalį su 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma taikyti patariamąją 
procedūrą.

Pakeitimas 15

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 ir viešai 
paskelbia (be kita ko, internete) 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.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pakeičia komitologijos formuluotes, numato tinkamų pavyzdžių naudojimą ir 
suderina 9 straipsnio 2 dalį su 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma taikyti patariamąją 
procedūrą. 
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Pakeitimas 16

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, be kita 
ko, internete, kompetentingų institucijų 
sąrašą, naudodama III priede pateiktą 
pavyzdį ir laikydamasi 13 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros. Komisija reguliariai atnaujina 
šį sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pakeičia komitologijos formuluotes, numato tinkamų pavyzdžių naudojimą ir 
suderina 9 straipsnio 2 dalį su 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje siūloma taikyti patariamąją 
procedūrą. 

Pakeitimas 17

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 
vykdomi, jei kompetentinga institucija turi 
atitinkamos informacijos, įskaitant 
pagrįstus trečiųjų šalių skundus, dėl 
atsakingo importuotojo atitikties šio 
reglamento reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas
Pranešėjas nori užtikrinti, kad valstybės narės kompetentinga institucija nepiktnaudžiautų 
savo diskrecija ir vykdytų patikrinimus, kai ji turi atitinkamos pagrįstos informacijos . Taigi 
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pranešėjas nori vietoje „gali būti vykdomi“ įrašyti „vykdomi“.

Pakeitimas 18

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

Pagrindimas

Pranešėjas šiame pranešime laikosi nuomonės, kad nėra jokio pagrindo įrašyti nuostatą dėl 
nuomonės nepateikimo, taigi siūlo išbraukti 13 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Pakeitimas 19

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 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, 3 dalies a bei c 
punktuose ir 7a straipsnio 1 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi valstybės narės turi pateikti informaciją apie atsakingų importuotojų pavadinimus ir 
adresus (žr. 7a straipsnio 1 dalį), ši nuostata taip pat turėtų būti įtraukta į 15 straipsnio 1 
dalį.

Pakeitimas 20

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 metas po šio 
reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas
treji metai 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

Pagrindimas

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, prieš tinkamai peržiūrint reglamentą, jis turėtų veikti bent 
dvejus metus. Atsižvelgiant į tai, kad Komisijai struktūroms, būtinoms šiai sistemai taikyti, 
sukurti prireiks dvejų metų, būtų tikslinga, kad peržiūra įvyktų praėjus dvejiems metams nuo 
taikymo pradžios. Antroji peržiūra turėtų įvykti ne praėjus šešeriems metams (kaip siūlė
Komisija), o po trejų metų.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo ... *. 

__________________
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* OL: prašom įrašyti datą – dveji metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas supranta, kad struktūroms, būtinoms šiai sistemai taikyti, sukurti prireiks dvejų 
metų, todėl siūlo pradėti taikyti reglamentą praėjus dvejiems metams nuo jo įsigaliojimo. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas 

Atsakingų importuotojų sąrašo pavyzdys, 
nurodytas 3 straipsnyje

A skiltis: Importuotojų pavadinimai 
abėcėlės tvarka

B skiltis: Importuotojo adresas

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria komunikate pateiktam pasiūlymui parodyti įsipareigojimus šioje srityje 
prisiimančių įmonių pastangas. Siekiant šių tikslų, pranešėjas norėtų, kad Komisija, 
remdamasi ataskaitomis apie reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse, parengtų atsakingų 
importuotojų sąrašą. Šis sąrašas gali būti papildoma paskata įmonėms dalyvauti sistemoje ir 
dėl teigiamo (žiniasklaidos) dėmesio paskata jų konkurentėms daryti tą patį.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo C a skiltis (nauja) – 8 straipsnyje nurodytas atsakingų lydyklų ir rafinavimo 
įmonių sąrašo pavyzdys



PR\1047684LT.doc 21/25 PE546.838v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca skiltis: Naudingųjų iškasenų tipas

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas nori pasiekti kuo didesnį lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašo skaidrumą ir 
prieinamumą. Būtų gerai, jei sąraše būtų papildoma skiltis, kurioje nurodomas naudingųjų 
iškasenų tipas (alavo, volframo, tantalo arba aukso). Naudojant tinkamą paieškos funkciją, ši 
priemonė gali būti lengvai prieinama, skatinant rinkos spaudimas visoms lydykloms ir 
rafinavimo įmonėms, kad jos siektų atitikti įrašymo į atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių 
sąrašą reikalavimus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2014 m. kovo 5 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, kuriuo siekiama apriboti ginkluotų grupuočių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose 
galimybes finansuoti savo veiklą iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos gautomis 
lėšomis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas atsakingu 
būdu įsigyti alavo, tantalo, volframo ir aukso ir skatinti teisėtos prekybos kanalus.

Istorinės aplinkybės

Šis pasiūlymas yra ES indėlis į tarptautines pastangas sprendžiant problemas šalyse, kurios 
turtingos išteklių, bet pažeidžiamos ginkluotų konfliktų, pavyzdžiui, Didžiųjų ežerų regione, 
ir remiasi šių pastangų patirtimi. Dvi geriausiai žinomos priemonės priimtos atitinkamai 
2011 m. ir 2010 m.: EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų 
iškasenų tiekimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų grandinių (toliau – EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacijos), ir Jungtinių Valstijų priimto C. Doddo ir B. Franko Volstryto 
reformų ir vartotojų apsaugos akto (angl. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act) 1502 skirsnis. 

Turinys

Komisija siūlo reglamento projektą (taip pat kaip atsaką į Parlamento rezoliucijas), kuriuo 
sukuriama alavo, tantalo, volframo ir aukso importuotojų, pasirinkusių atsakingai importuoti 
šiuos metalus į Sąjungą, pasitvirtinimo ES sistema. Pasitvirtinimui reikia, kad šių metalų ES 
importuotojai taikytų išsamaus patikrinimo principą (t. y. vengtų sukelti žalą atitinkamose 
vietovėse) stebėdami ir valdydami savo pirkimą ir pardavimą pagal Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išsamaus patikrinimo rekomendacijų 
penkis etapus. ES importuotojams reglamentu suteikiama galimybė nuodugniau vykdyti 
dabartinę veiklą, kuria siekiama užtikrinti teisėtos prekybos su šalių, kuriose vyksta 
konfliktai, ekonominės veiklos vykdytojais tiekimo grandinių švarumą. Kad padidintų 
lydyklų ir rafinavimo įmonių atsakomybę visuomenei bei tiekimo grandinės skaidrumą ir 
palengvintų atsakingą naudingųjų iškasenų pirkimą, ES siekia skelbti metinį ES ir pasaulio 
atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą. ES yra viena didžiausių alavo, tantalo, 
volframo ir aukso rinkų – joje veikia daugiau nei 400 šių rūdų ir metalų importuotojų.

Pritarimas Komisijos pasiūlymui

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento. Siekiant galutiniams 
vartotojams sudaryti palankesnes sąlygas gauti išsamaus patikrinimo informaciją, pasiūlyme 
daugiausia dėmesio skiriama šių naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės ES veiksmingiausiam 
lygmeniui – naudingųjų iškasenų rafinavimo įmonėms ir lydykloms. Lydyklos ir rafinavimo 
įmonės yra paskutinė vieta, kurioje galima atsekti naudingųjų iškasenų kilmę. Bet kokia 
informacija, kurią iš lydyklų ir rafinavimo įmonių galima gauti apie jų tiekėjus, yra svarbi 
išsamiam patikrinimui. Komisijos pasiūlyme sudaromos sąlygas ES įmonėms lengviau 
laikytis C. Doddo ir B. Franko akto reikalavimų. 

Pranešėjas taip pat sutinka, kad ši ES sistema (kaip ir EBPO gairės) turi apimti visas 
konfliktines ir didelės rizikos zonas. Skirtingai nuo C. Doddo ir B. Franko akto, kuriame iki 
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šiol dėmesys skiriamas tik Didžiųjų ežerų regionui, ES nori, kad įmonės žalos nedarytų 
visame pasaulyje. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad ES turėtų ne sudaryti konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų sąrašą, o vadove nurodyti įmonėms priemones, kurių joms reikia 
išsamiam patikrinimui atlikti. 

Pranešėjas taip pat remia savanoriškumo strategiją, kuri atsispindi Komisijos pasiūlyme. 
Pranešėjas mano, kad rinkos spaudimas mažoje ir skaidrioje importuotojų, lydyklų ir 
rafinavimo įmonių rinkoje turėtų nulemti aktyvų dalyvavimą. Pranešėjas palankiai vertina 
pridedamame komunikate1 numatytas papildomąsias aktyvaus dalyvavimo skatinimo 
priemones ir ne tik tikisi, kad šios priemonės galės būti įgyvendinamos lygiagrečiai su šiuo 
reglamentu, bet ir viliasi, kad Parlamentas taip pat bus informuojamas apie jų įgyvendinimą.

Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad pasirinkus savanoriškumo strategiją ES sudaroma 
galimybė veiksmingiau bendradarbiauti su verslo asociacijų, pagal EBPO rekomendacijas 
nustačiusių pasaulinius standartus savo sektoriuose, sukurtomis išsamaus tiekimo grandinės 
patikrinimo sistemomis. 

Atsakingi importuotojai gali pirkti tik trečiųjų subjektų audituojamų lydyklų ir (arba) 
rafinavimo įmonių produktus. Taigi dėl šių audito patikrinimų ES sistema suteiks pakankamai 
informacijos apie tiekėjus ir kasyklas. Laipsniškas audituotų lydyklų skaičiaus didinimas 
sudarys galimybes sektoriui prisitaikyti prie taisyklių nepatiriant pasiūlos sutrikimų. 

Savanoriškumo strategija paskatins pažangiausias atsakingas įmones dalyvauti. Ši grupė 
palaipsniui didės dėl konkurencinio spaudimo rinkoje. Įmonės gali nuspręsti dalyvauti joms 
priimtinu laiku. Sprendimas dalyvauti gali būti gerai parengtas, o sąnaudos ir poveikis gali 
būti nedideli. 

Pranešėjas nori bendradarbiauti su atsakingomis įmonėmis, siekiant išvengti laikinų tiekimo 
trūkumų bei ekonominės veiklos mažinimo konfliktinėse zonose ir skatinti teisėtą prekybą. 

Nefinansinių ataskaitų teikimo direktyva

Tam, kad būtų skatinama teikti ataskaitas dėl išsamaus naudingųjų iškasenų tiekimo grandinės 
patikrinimo, pranešėjas labiau siūlo naudoti esamas priemones. Direktyvoje dėl didžiųjų 
įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo reikalaujama, kad didelės, 
daugiau nei 500 darbuotojų turinčios įmonės atskleistų informaciją apie savo žmogaus teisių, 
kovos su korupcija ir išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo politikos priemones. Toje 
direktyvoje numatoma, kad Komisija 2016 m. parengia gaires siekiant palengvinti šios 
informacijos atskleidimą nuo direktyvos įsigaliojimo 2017 m. Pranešėjas padės įtikinti 
Komisiją į šias gaires įtraukti rodiklius, atspindinčius informacijos atskleidimo prievolės, 
susijusios su prekyba naudingosiomis iškasenomis, kurioms taikomas šis reglamentas, 
vykdymą. Problemos, susijusios su įmonės dalyvavimu prekyboje konfliktų zonų 
naudingosiomis iškasenomis (jo galimas šalutinis poveikis – konflikto palaikymas), yra 
pernelyg svarbios, kad į jas būtų galima nekreipti dėmesio šiame kontekste. Komisija 
įsipareigojus tai atlikti, ataskaitų teikimo reikalavimai (tokie kaip numatyti EBPO 
rekomendacijose) taip pat bus taikomi didelėms ES įmonėms. 

                                               
1 Bendras komunikatas „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. 
Integruoto ES požiūrio formavimas“, 2014 m. kovo 5 d. (JOIN(2014) 8). 
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Mažosios ir vidutinės įmonės

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad pageidaujančioms būti pažangos priešakyje MVĮ turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalyvauti ES sistemoje, bet nenori versti jų to daryti. Pranešėjas mano, kad 
ir šiuo atžvilgiu Komisija teisi pasirinkdama savanoriškumo strategiją. Teisingomis 
paskatomis ir parama, kaip numatyta papildomosiose priemonėse, MVĮ gali būti įtikintos 
dalyvauti savo laisva valia ir atsižvelgdamos į savo verslo principus. 

Reglamento efektyvumo didinimas

Pranešėjas siūlo daugiau pakeitimų, kurių paskirtis – padidinti reglamento efektyvumą. 
Siekiant, kad nebūtų pakenkta aplinką tausojantiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
pranešėjo nuomone, teisinga vadovautis EBPO nuostatomis ir metalų, kuriuos pagrįstai 
galima manyti esant perdirbtais, neįtraukti į taikymo sritį. Ši nuostata atspindi tiek praktinį 
EBPO rekomendacijų racionalumą, tiek nuolatinį išsamaus patikrinimo, siekiant sustabdyti 
piktnaudžiavimą, poreikį. 

Sukurta daug kitų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemų. Pranešėjas nori išvengti 
dvigubo audito. Savanoriška sistema turėtų būti kuo efektyvesnė ir veiksmingesnė. Komisija 
turėtų parengti tinkamas priemones, skirtas kitų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
sistemų veikimui įvertinti. Siekiant nustatyti, kuriuos iš šių sistemų turėtų būti pripažįstamos, 
reikėtų suformuluoti aiškius kriterijus.

Pranešėjas teikia pirmenybę kas treji metai vykdomai peržiūrą, nes tai yra labai svarbus laikas 
siekiant sukurti efektyviausią sistemą. Vis dėlto peržiūros laikas priklausys nuo to, kada ši 
sistema pradės veikti. Peržiūrai rimtai atlikti reikia, kad praeitų du metiniai ciklai. 

Aktyvesnis dalyvavimas sistemoje numatant tinkamas paskatas 

Pranešėjas nori suteikti didžiausią matomumą toms įmonėms, kurios elgiasi teisingai. Į 
lydyklų sąrašą turėtų būti įtraukta skiltis, kurioje nurodoma naudingoji iškasena ir pagal 
naudingąją iškaseną pateikiama lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių grupė, kad importuotojai 
ir kiti subjektai galėtų lengvai dokumente rasti informaciją.

Pranešėjas tais pačiais sumetimais norėtų parengti atsakingų importuotojų sąrašą. 
Importuotojų, kurie nusprendžia imtis papildomų priemonių, pastangas derėtų atlyginti, 
suteikiant galimybę gauti naudos, susijusios su viešuoju įvaizdžiu. Šį tikslą būtų galima 
pasiekti sudarant atsakingų importuotojų sąrašą.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad šio reglamento sėkmingam įgyvendinimui esminės įtakos 
turės importuotojų, lydyklų ir (arba) rafinavimo įmonių dalyvavimas. Taikant papildomąsias 
priemones, pavyzdžiui, paskatas MVĮ, dalyvaus gerokai daugiau importuotojų, o tai pagerins 
sistemą. 

Pranešėjas taip pat pageidauja, jog importuotojo apibrėžtis būtų išplėsta, kad prekybininkai 
taip pat galėtų pasitvirtinti atitiktį ir dalyvauti naujojoje sistemoje.

Parlamento dalyvavimas ir komitologija

Pranešėjas žino, kad daug praktinių klausimų bus aptariami vadovuose ir gairių 
dokumentuose. Pranešėjas norėtų Parlamente su kolegomis aptarti, kaip numatyti tinkamai 
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subalansuotas nuostatas dėl veiklos lankstumo, įgyvendinimo ir teisės aktų leidėjo kitokio 
pobūdžio tinkamo dalyvavimo sprendžiant svarbius praktinius klausimus, pavyzdžiui, dėl 
reikalaujamo audito periodiškumo.

Be to, pranešėjas norėtų pasiūlyti keletą pakeitimų dėl komitologijos. Jei reglamentu iš tiesų 
Komisijai nebus suteikta jokios veiksmų laisvės, bet bus vien reikalaujama jį įgyvendinti, 
įgyvendinimo aktai yra tinkami. Tačiau, jei teisėkūros procedūros eigoje šio santykio pobūdis 
pasikeis ir Komisija dėl pakeitimų gaus didesnę veiksmų laisvę, deleguotieji teisės aktai 
galėtų tapti tinkamesni.

Pranešėjas jau dabar nori atsisakyti pasenusios reguliavimo procedūros ir pakeisti ją 
patariamąja procedūra, kaip 13 straipsnis 2 dalyje numatyta Komisijos. Be to, pranešėjui 
nepriimtinas nuostatos dėl nuomonės nepateikimo įtraukimas. 


