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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības 
sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to 
rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2014)0111),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0092/2014),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu komitejas un 
Attīstības komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2014/95/ES1a paredzēts, ka 
lieliem uzņēmumiem, kuros strādā vairāk 
par 500 darbiniekiem, ir jāatklāj 
informācija par noteiktu uzņēmuma 
politiku, tostarp cilvēktiesību, korupcijas 
novēršanas un piegādes ķēdes pienācīgas 
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pārbaudes jomā. Direktīvā ir noteikts, ka 
Komisija izstrādā pamatnostādnes, lai 
sekmētu šīs informācijas sniegšanu. 
Komisijai būtu jāapsver iespēja šajās 
pamatnostādnēs iekļaut veiktspējas 
rādītājus attiecībā uz konfliktu 
izrakteņiem.

__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 22. oktobra 
Direktīva 2014/95/ES, ar ko groza 
Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz 
noteiktu lielu uzņēmumu un grupu 
nefinanšu un daudzveidības informācijas 
atklāšanu (OV L 330, 15.11.2014., 
1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas izvairīties no dubultām revīzijām un saskaņot esošās piegādes ķēdes 
pārbaudes sistēmas. Tādēļ referents vēlas izveidot procedūru līdzvērtības atzīšanai pēc tam, 
kad to ir pārbaudījusi Komisija.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu 
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tādējādi 
Savienības atbildīgu kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu saraksts varētu 
nodrošināt pārredzamību un noteiktību 
lejupējās piegādes ķēdes uzņēmumiem 
attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes praksi.

(13) Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir 
būtisks elements globālajā izrakteņu 
piegādes ķēdē, jo tie parasti ir pēdējais 
posms, kur faktiski vēl var nodrošināt 
pienācīgu pārbaudi, vācot, izpaužot un 
pārbaudot informāciju par izrakteņu 
izcelsmi un pārraudzības ķēdi. Pēc šā 
pārstrādes posma bieži vien nav iespējams 
izsekot izrakteņu izcelsmei. Tas pats 
attiecas uz pārstrādātajiem metāliem, 
kuru pārveides procesā ir vēl vairāki 
posmi. Tādējādi Savienības atbildīgu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
saraksts varētu nodrošināt pārredzamību un 
noteiktību lejupējās piegādes ķēdes 
uzņēmumiem attiecībā uz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes praksi. 

Or. en

Pamatojums

Sekundārajām izejvielām — pārstrādātajiem metāliem ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tie jau 
ir pabeiguši aprites ciklu un tiem ir neiespējami noteikt izcelsmi. Lai nepieļautu pārstrādāto 
metālu sajaukšanos ar konfliktu izrakteņiem, būtu jāveic pienācīgas pārbaudes un no šīs 
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regulas darbības jomas jāizslēdz metāli, kurus var pamatoti uzskatīt par pārstrādātiem 
metāliem. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 būtu jāizmanto īstenošanas 
pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
sarakstu un dalībvalstu kompetento iestāžu 
sarakstu.

(15) Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu 
īstenošanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāuztic Komisijai. Saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 būtu jāizmanto īstenošanas 
pilnvaras, kas saistītas ar atbildīgu 
importētāju sarakstu, atbildīgu kausēšanas 
un attīrīšanas uzņēmumu sarakstu un 
dalībvalstu kompetento iestāžu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas regulas pielikumā iekļaut atbildīgu importētāju sarakstu. Tā kā Komisijai šo 
sarakstu veidošanā ir ierobežota rīcības brīvība, kas nepārsniedz vienkāršu īstenošana, 
īstenošanas aktu izmantošana ir pareizā izvēle.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Referents apzinās uzdevumu sarežģītību, tomēr cer, ka Komisija būs spējīga izveidot 
struktūras, kas ir vajadzīgas, lai šī sistēma būtu gatava izmantošanai divu gadu laikā. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo 
Padomei un Eiropas Parlamentam par 
shēmas ietekmi. Ne vēlāk kā pēc trim 
gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā un 
pēc tam reizi sešos gados Komisijai būtu 
jāpārskata regulas darbība un efektivitāte, 
tostarp attiecībā uz to, kā veicināt regulas 
darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

(16) Komisijai būtu regulāri jāziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par shēmas 
ietekmi. Divus gadus no šīs regulas 
piemērošanas dienas un pēc tam reizi 
trijos gados Komisijai būtu jāpārskata 
regulas darbība un efektivitāte, tostarp 
attiecībā uz to, kā veicināt regulas darbības 
jomas izrakteņu atbildīgu sagādi no 
konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām. Vajadzības gadījumā 
ziņojumiem var pievienot attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus, kas var ietvert 
obligātus pasākumus,

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka šo regulu pienācīgi var pārskatīt tikai pēc vismaz divu gadu 
piemērošanas. Tā kā Komisijai būs vajadzīgi divi gadi, lai izveidotu struktūras, kas ir 
vajadzīgas, lai šī sistēma būtu gatava izmantošanai, būtu labi, ja regulas pārskatīšana notiktu 
divus gadus pēc tās piemērošanas. Otra pārskatīšana būtu jāveic nevis pēc sešiem gadiem (kā 
to ierosina Komisija), bet gan pēc trīs gadiem.

Grozījums Nr. 7

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

(16a) Eiropas Komisija un Savienības 
augstā pārstāve ārlietās un drošības 
politikas jautājumos 2014. gada 5. marta 
kopīgajā paziņojumā1a apņēmās līdztekus 
šai regulai īstenot papildu pasākumus 
integrētas ES pieejas nodrošināšanai 
attiecībā uz atbildīgu sagādi, lai panāktu 
uzņēmumu plašu dalību šajā regulā 
paredzētajā Savienības sistēmā. 

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

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata — lai arī šī regula viennozīmīgi ir tirdzniecības instruments, ir svarīgi 
efektivitātes novērtēšanā uz to palūkoties plašākā kontekstā. Tādēļ būtu jāņem vērā Eiropas 
Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 
ierosinātie papildu pasākumi un jāveicina to īstenošana. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem. 

2. Šajā regulā paredz piegādes ķēdes 
pienācīgas pārbaudes pienākumus 
Savienības importētājiem, kuri izvēlas 
pašsertificēties par atbildīgiem 
importētājiem, kuri importē I pielikumā 
uzskaitītos izrakteņus vai metālus, kas 
satur alvu, tantalu, volframu un zeltu vai 
sastāv no tiem. No šīs regulas darbības 
jomas izslēdz metālus, kas pamatoti 
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uzskatāmi par pārstrādātiem. 

Or. en

Pamatojums

Pievienotais teksts ir definīcija no ESAO vadlīnijām. Metāliem, kuri pamatoti uzskatāmi par 
pārstrādātiem, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo tie jau ir pabeiguši aprites ciklu un tiem ir 
neiespējami noteikt izcelsmi. Lai nepieļautu pārstrādātu metālu sajaukšanos ar konfliktu 
izrakteņiem, ir jāveic pienācīgas pārbaudes un no šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz 
metāli, kuri pamatoti uzskatāmi par pārstrādātiem metāliem. 

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas šīs regulas darbības 
jomas izrakteņus vai metālus deklarē 
laišanai brīvā apgrozībā Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/1992 79. panta 
nozīmē;

(g) “importētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā un kas savā vai citas personas 
vārdā sniedz deklarāciju par šīs regulas 
darbības jomā esošu izrakteņu un metālu 
laišanu brīvā apritē. Šajā regulā par 
importētāju uzskata gan pārstāvi, kas 
sniedz deklarāciju citas personas vārdā un 
uzdevumā, gan pārstāvi, kas sniedz 
deklarāciju savā vārdā citas personas 
uzdevumā;

Or. en

Pamatojums
Lai likvidētu nepilnības, referents importētāja definīcijā paredz iekļaut gan personu, kas veic 
importu, gan uzņēmumu, kura vārdā ir sniegta muitas deklarācija. Šajā regulā pašsertificēties 
ir aicināta gan šāda persona, gan importētājuzņēmums, kura vārdā ir sniegta muitas 
deklarācija.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – ga punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Referents ierosina izmantot pārstrādātu metālu definīciju no ESAO Pienācīgas pārbaudes 
vadlīnijām attiecībā uz atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta 
riska teritorijām. Arī ESAO vadlīnijās nav iekļauti metāli, kas pamatoti uzskatāmi par 
pārstrādātiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – oa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(oa) „nozares pārbaudes sistēma” ir 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
procedūras, instrumenti vai mehānismi, 
tostarp trešo personu veiktas revīzijas, 
kurus izstrādā un uzrauga nozares 
asociācijas;

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas izvairīties no dubultām revīzijām un nodrošināt saskaņotību ar esošajām 
nozares pārbaudes sistēmām. Tādēļ referents vēlas izveidot procedūru līdzvērtības atzīšanai 
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pēc tam, kad to ir pārbaudījusi Komisija. Tomēr vispirms ir nozares pārbaudes sistēma ir 
jādefinē.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants 

Atbildīgu importētāju sarakts

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

2. Komisija pieņem sarakstu, izmantojot 
Ia pielikumā minēto paraugu un saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru.

3. Komisija savlaicīgi atjaunina un 
publicē, tostarp internetā, sarakstā 
iekļauto informāciju. Komisija svītro no 
saraksta to importētāju nosaukumus, 
kuru veiktā korektīvā darbība nav bijusi 
pienācīga un kuri līdz ar to vairs netiek 
atzīti par atbildīgiem importētājiem 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu. 

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas publiskot to uzņēmumu centienus, kuri ir uzņēmušies pienākumus šajā jomā. 
Lai to panāktu, referents vēlas, lai Komisija izstrādātu atbildīgu importētāju sarakstu, 
pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par šīs regulas īstenošanu. Šis saraksts varētu sniegt 
uzņēmumiem papildu stimulu, lai piedalītos šajā sistēmā, un līdz ar pozitīvu informāciju 
plašsaziņas līdzekļos tas varētu mudināt līdzīgi rīkoties arī šo uzņēmumu konkurentus.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants 

Nozares pārbaudes sistēmas

1. Pārejas periodā attiecīgās nozares 
asociācijas var iesniegt pieteikumu 
Komisijai, lai to nozares pārbaudes 
sistēmu atzītu par līdzvērtīgu šīs regulas 
prasībām.

Pieteikumu pamato ar pierādījumiem un 
informāciju.

2. Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu 
var iesniegt vienīgi par tādām nozares 
pārbaudes sistēmām, kas jau bija 
izveidotas šīs regulas spēkā stāšanās 
dienā. 

3. Ja, pamatojoties uz pierādījumiem un 
informāciju, kas sniegti saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, Komisija konstatē, ka 
konkrētā nozares pārbaudes sistēma — ja 
to atbildīgais importētājs pienācīgi 
izmanto — dod iespēju minētajam 
atbildīgajam importētājam izpildīt 4., 5., 6. 
un 7. pantā minētos pienākumus, tā šo 
sistēmu atzīst par līdzvērtīgu.

4. Ieinteresētās personas informē 
Komisiju par visām izmaiņām vai 
atjauninājumiem nozares pārbaudes 
sistēmās, kuras ir atzītas par līdzvērtīgām 
saskaņā ar 3. punktu.

5. Komisija atsauc atzīto līdzvērtību, ja tā 
ir konstatējusi, ka nozares pārbaudes 
sistēmas izmaiņu dēļ atbildīgais 
importētājs nespēj izpildīt 4., 5., 6. un 
7. pantā minētos pienākumus, vai 
atkārtotos vai ievērojamos gadījumos, kad 
atbildīgo importētāju pienākumu 
neievērošana ir saistīta ar sistēmas 
nepilnībām.
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6. Komisija izveido un pastāvīgi atjaunina 
par līdzvērtīgu atzīto nozares pārbaudes 
sistēmu reģistru internetā. 

7. Neatkarīgas trešās personas revīziju 
neveic atbildīgajiem importētājiem, kuri 
var pierādīt, ka to importētos izrakteņus 
vai metālus ir ieguvušas tikai personas, 
kuras ir sertificētas par līdzvērtīgu atzītā 
nozares pārbaudes sistēmā, vai arī 
atbildīgajiem importētājiem, kuri paši ir 
sertificēti par līdzvērtīgu atzītā nozares 
pārbaudes sistēmā. Šādus sertifikātus 
nosūta kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem sarakstu saskaņā ar 
paraugu II pielikumā un 13. panta 2. 
punktā minēto regulatīvo procedūru. 
Notiek apspriešanās ar ESAO sekretariātu. 

3. Komisija pieņem sarakstu, izmantojot
II pielikumā minēto paraugu un saskaņā 
ar 13. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru. Notiek 
apspriešanās ar ESAO sekretariātu.

Or. en
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Pamatojums

Referents veicis izmaiņas komitoloģijas tekstā, izmanojot pareizos paraugus un vienādojot 
9. panta 2. punktu ar 13. panta 2. punktu, kurā ir ierosināta konsultēšanās procedūra.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savlaicīgi atjaunina 
informāciju, kas iekļauta sarakstā. 
Komisija svītro no saraksta tādu 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus, kurus dalībvalstis saskaņā ar 
14. panta 3. punktu vairs neatzīst par 
atbildīgiem importētājiem, vai to 
kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem. 

4. Komisija savlaicīgi atjaunina un 
publicē, tostarp internetā, sarakstā 
iekļauto informāciju. Komisija svītro no 
saraksta tādu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu nosaukumus, kurus dalībvalstis 
saskaņā ar 14. panta 3. punktu vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem, vai
to kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
nosaukumus piegādes ķēdē, kurus vairs 
neatzīst par atbildīgiem importētājiem. 

Or. en

Pamatojums

Referents veicis izmaiņas komitoloģijas tekstā, izmanojot pareizos paraugus un vienādojot 
9. panta 2. punktu ar 13. panta 2. punktu, kurā ir ierosināta konsultēšanās procedūra. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu saskaņā ar paraugu III pielikumā 
un 13. panta 2. punktā minēto regulatīvo
procedūru. Komisija regulāri atjauno
minēto sarakstu.

2. Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
tostarp internetā, kompetento iestāžu 
sarakstu, izmantojot III pielikumā minēto 
paraugu un saskaņā ar 13. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru. Komisija 
regulāri atjaunina minēto sarakstu.
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Or. en

Pamatojums

Referents veicis izmaiņas komitoloģijas tekstā, izmanojot pareizos paraugus un vienādojot 
9. panta 2. punktu ar 13. panta 2. punktu, kurā ir ierosināta konsultēšanās procedūra. 

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes var veikt, ja kompetentās 
iestādes rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

2. Pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic, 
izmantojot uz risku balstītu pieeju. Turklāt 
pārbaudes veic, ja kompetentās iestādes 
rīcībā ir attiecīga informācija, arī 
pamatojoties uz trešo personu pamatotām 
bažām par atbildīga importētāja atbilstību 
šīs regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas nodrošināt, ka dalībvalstu kompetentā iestāde ļaunprātīgi neizmanto savu 
rīcības brīvību un veic pārbaudes, ja tai ir pienācīgi pamatota informācija. Tādēļ referents 
vēlas „var veikt” aizvietot ar „veic”.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, minēto procedūru izbeidz, 
nepanākot rezultātu, ja atzinuma 
sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka šajā regulā nav pamatojuma iekļaut atzinuma nesniegšanas klauzulu un 
tādēļ ierosina svītrot 13. panta 2. punkta otro daļu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem importētājiem, 
kā noteikts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, 7. panta 2. punktā un
7. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā. 

1. Katru gadu vēlākais līdz 30. jūnijam 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu iepriekšējā 
kalendārajā gadā, iekļaujot visu 
informāciju par atbildīgiem importētājiem, 
kā noteikts 7. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, 7. panta 2. punktā, 7. panta 
3. punkta a) un c) apakšpunktā un 
7.a panta 1. punktā. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par atbildīgo importētāju nosaukumiem un 
adresēm (skatīt 7.a panta 1. punktu), šo prasību būtu jāiekļauj arī 15. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc trim gadiem no šīs regulas stāšanās 
spēkā un pēc tam reizi sešos gados 
Komisija pārskata regulas darbību un 
efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 

3. Pēc diviem gadiem no šīs regulas 
piemērošanas un pēc tam reizi trijos gados 
Komisija pārskata regulas darbību un 
efektivitāti, tostarp attiecībā uz regulas 
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darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

darbības jomas izrakteņu atbildīgu sagādi 
no konfliktu skartām un augsta riska 
teritorijām, atbildīgas sagādes veicināšanu 
un tās izmaksām. Komisija iesniedz 
pārskata ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka šo regulu pienācīgi var pārskatīt tikai pēc vismaz divu gadu 
piemērošanas. Tā kā Komisijai būs vajadzīgi divi gadi, lai izveidotu struktūras, kas ir 
vajadzīgas, lai šī sistēma būtu gatava izmantošanai, būtu labi, ja regulas pārskatīšana notiktu 
divus gadus pēc tās piemērošanas. Otra pārskatīšana būtu jāveic nevis pēc sešiem gadiem (kā 
to ierosina Komisija), bet gan pēc trīs gadiem.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no ...*. 

__________________

*OV: lūgums ievietot datumu: divi gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas

Or. en

Pamatojums

Referents saprot, ka būs vajadzīgi divi gadi, lai izveidotu struktūras, kas ir vajadzīgas, lai šī 
sistēma būtu gatava izmantošanai, un līdz ar to ierosina regulu sākt piemērot divus gadus pēc 
tās spēkā stāšanās dienas. 

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums (jauns) 

Regulas 3. pantā minēto atbildīgo 
importētāju saraksta paraugs

A sleja: Importētāju nosaukumi 
alfabētiskā secībā

B sleja: Importētāju adreses

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta Komisijas ierosinājumu publiskot to uzņēmumu centienus, kuri ir
uzņēmušies pienākumus šajā jomā. Lai to panāktu, referents vēlas, lai Komisija izstrādātu 
atbildīgu importētāju sarakstu, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par šīs regulas 
īstenošanu. Šis saraksts varētu sniegt uzņēmumiem papildu stimulu, lai piedalītos šajā 
sistēma, un līdz ar pozitīvu plašsaziņas līdzekļu interesi tas varētu mudināt līdzīgi rīkoties arī 
šo uzņēmumu konkurentus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8. pantā minētā atbildīgu kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksta 
paraugs – Ca sleja (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ca sleja : Izrakteņu veids

Or. en

Pamatojums

Referents vēlas panākt, lai kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu saraksts būtu pēc iespējas 
pārredzamāks un pieejamāks. Būtu labi, ja sarakstā varētu iekļaut papildu sleju, kurā 
norādītu izrakteņu veidu (alva, tantals, volframs vai zelts). Ar pienācīgu meklēšanas funkciju 
šis instruments varētu būt ļoti pieejams, sekmējot tirgus spiedienu, lai visi kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumi vēlētos pievienoties atbildīgo kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
sarakstam.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2014. gada 5. martā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, kas paredzēja radīt 
grūtības bruņotiem grupējumiem konfliktu skartās un augsta riska teritorijās finansēt savas 
darbības ar izrakteņu ieguvi un tirdzniecību. Šīs pieejas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem 
atbildīgi iegūt alvu, tantalu, volframu un zeltu un veicināt likumīgus tirdzniecības kanālus.

Vēsturiskais konteksts

Šis priekšlikums ir ES pienesums starptautiskās sabiedrības centieniem risināt problēmas 
valstīs, kas ir bagātas ar derīgajiem izrakteņiem, bet kurās bieži izceļas bruņoti konflikti, 
piemēram, Lielo ezeru reģionā, un mācīties no šiem centieniem. Divi plaši zināmi pasākumi 
pieņemti attiecīgi 2011. un 2010. gadā: ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā uz 
atbildīgām izrakteņu piegādes ķēdēm no konfliktu skartām un augsta riska teritorijām (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected 
and High-Risk Areas) un 1502. sadaļa ASV Doda-Franka Volstrītas reformas un patērētāju 
aizsardzības aktā (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act). 

Saturs

Komisija ir iesniegusi regulas projektu arī kā atbildi uz Parlamenta rezolūcijām, izveidojot ES 
pašsertifikācijas sistēmu alvas, tantala, volframa un zelta importētājiem, kuri izvēlas veikt 
atbildīgu importu Savienībā. Pašsertifikācija paredz šo metālu un rūdu ES importētājiem veikt 
„pienācīgu pārbaudi”, t.i., neveicināt konfliktus attiecīgajā valstī, uzraugot un pārvaldot 
pirkumus un pārdevumus atbilstīgi pieciem soļiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) Pienācīgas pārbaudes vadlīnijās. Šī regula sniedz ES importētājiem 
iespēju rīkoties vēl vairāk, lai nodrošinātu ētiskas piegādes ķēdes, veicot likumīgu 
tirdzniecību ar partneriem konfliktu skartās valstīs. Lai palielinātu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumu publisko pārskatatbildību, pastiprinātu ķēdes pārredzamību un sekmētu atbildīgu 
izrakteņu sagādi, ES paredz katru gadu publicēt ES un pasaules atbildīgo kausēšanas un 
attīrīšanas uzņēmumu sarakstu. ES ir vairāk nekā 400 šādu rūdu un metālu importētāju, un tai 
ir viens no lielākajiem alvas, tantala, volframa un zelta noieta tirgiem.

Atbalsts Komisijas priekšlikumam

Referents kopumā atbalsta Komisijas regulas priekšlikumu. Priekšlikumā likts uzsvars uz 
efektīvāko posmu šo izrakteņu ES piegādes ķēdē — izrakteņu kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem —, lai sekmētu pienācīgas pārbaudes informācijas nokļūšanu līdz 
galalietotājiem. Kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi ir pēdējais posms, kurā vēl var noteikt 
izrakteņu izcelsmi. 
Pienācīgā pārbaudē ir svarīga jebkura informācija, ko var iegūt no kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumiem par to piegādātājiem.
Komisijas priekšlikums palīdz ES uzņēmumiem labāk ievērot Doda-Franka akta prasības. 

Referents piekrīt, ka šī ES sistēma (tāpat kā ESAO vadlīnijas) būtu jāpiemēro visām konfliktu 
skartajām un augsta riska teritorijām. Atšķirībā no ASV Dodda-Franka akta, kas līdz šim ir 
vienīgi koncentrējies uz Lielo ezeru reģionu, ES vēlas, lai uzņēmumi neveicinātu konfliktus 
nevienā pasaules valstī. Referents pauž viedokli, ka ES būtu nevis jāizstrādā konfliktu skarto 
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un augsta riska teritoriju saraksts, bet gan rokasgrāmatā jānodrošina uzņēmumiem vajadzīgie 
instrumenti, lai tie spētu veikt pienācīgu pārbaudi. 

Referents arī atbalsta Komisijas priekšlikumā ietverto brīvprātības pieeju. Referents uzskata, 
ka tirgus spiediens mazā pārredzamā importētāju un kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu 
tirgū veicinās lielāku līdzdalību šajos pasākumos. Referents atzinīgi vērtē priekšlikumam 
pievienotajā paziņojumā1 paredzētos papildu pasākumus, kuru mērķis ir veicināt plašu 
līdzdalību, un pauž cerību, ka šos pasākumus ne tikai īstenos līdztekus regulai, bet arī par to 
īstenošanu informēs Parlamentu.

Turklāt referents uzskata, ka izvēlētā brīvprātības pieeja palīdzēs ES efektīvāk strādāt ar 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmām, kuras izstrādājušas uzņēmēju asociācijas, kas 
savās nozarēs ir noteikušās globālus standartus atbilstīgi ESAO vadlīnijām. 

Atbildīgi importētāji var veikt sagādi no kausēšanas/attīrīšanas uzņēmumiem vienīgi tad, ja 
tiek veikta trešās personas revīzija. Šādas revīzijas ES sistēmai sniegs pienācīgu informāciju 
par piegādātājiem un raktuvēm. Revidēto kausēšanas uzņēmumu skaita pakāpeniska 
palielināšana ļaus nozarei pielāgoties jaunajiem noteikumiem bez piegādes pārtraukumiem. 

Brīvprātības pieeja ieinteresēs pašus atbildīgākos uzņēmumus. Šī grupa pakāpeniski 
palielināsies tirgus spiediena dēļ. Uzņēmumi var izvēlēties pievienoties šai sistēmai tiem 
izdevīgā laikā. Līdz ar to šim lēmumam var labi sagatavoties un ierobežot izmaksas un 
ietekmi. 

Referents vēlas sadarboties ar atbildīgiem uzņēmumiem, lai nepieļautu piegāžu pagaidu 
nepietiekamību, ekonomiskās darbības mazināšanos konfliktu skartās teritorijās un lai 
veicinātu likumīgu tirdzniecību. 

Direktīva par nefinanšu informācijas atklāšanu

Referents labāk vēlētos izmantot jau esošus instrumentus, lai izrakteņu tirdzniecības jomā 
veicinātu ziņošanu par piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi. Direktīva par noteiktu lielu 
uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu paredz, ka lieliem 
uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits pārsniedz 500, ir jāatklāj informācija par uzņēmuma 
politiku cilvēktiesību, pretkorupcijas un piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes jomā. Direktīvā 
ir noteikts, ka Komisija 2016. gadā izstrādā pamatnostādnes, lai sekmētu šīs informācijas 
sniegšanu no tiesību akta stāšanās spēkā 2017. gadā. Referents rīkosies, lai pārliecinātu 
Komisiju šajās pamatnostādnēs iekļaut veiktspējas rādītājus attiecībā uz pienākumu atklāt 
informāciju par šajā regulā iekļauto izrakteņu tirdzniecību. Šajā kontekstā nevar ignorēt 
nopietnas problēmas saistībā ar to, ka uzņēmums varētu būt iesaistīts konflikta izrakteņu 
tirdzniecībā, kas, iespējams, attiecīgo konfliktu tikai pastiprina. Tiklīdz Komisija apņemsies 
to izdarīt, tāds ziņošanas pienākums, kādu paredz ESAO vadlīnijas, tiks izvirzīts arī lieliem 
ES uzņēmumiem. 

Mazie un vidējie uzņēmumi

Referents uzskata, ka MVU būtu jāsniedz iespēja piedalīties šajā ES sistēmā, ja tie vēlas būt 
vieni no progresīvākajiem uzņēmumiem, tomēr nevēlas tos piespiest. Referents pauž viedokli, 

                                               
1 Kopīgais paziņojums „Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu atbildīga sagāde", 
2014. gada 5. marts, (JOIN(2014) 8).
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ka Komisija arī šajā jautājumā ir pareizi izvēlējusies brīvprātības pieeju. Ar papildu 
pasākumos paredzētajām pareizajām iniciatīvām un palīdzību mazos un vidējos uzņēmumus 
var pārliecināt piedalīties šajā sistēmā brīvprātīgi un atbilstīgi to uzņēmējdarbības loģikai. 

Lielāka regulas efektivitāte

Referents ierosina vēl dažus grozījumus, lai šī regula kļūtu efektīvāka. Lai nesodītu videi 
draudzīgos uzņēmumus, referents uzskata, ka būtu pareizi sekot ESAO piemēram un izslēgt 
metālus, kurus var pienācīgi uzskatīt par pārstrādātiem. Tas atspoguļo ESAO vadlīnijās 
paustās praktiskās zināšanas un pastāvīgu nepieciešamību pēc pienācīgas pārbaudes, lai 
nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu. 

Ir izstrādātas daudzas citas piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes sistēmas. Referents nevēlas 
pieļaut dubultu revīziju. Brīvprātīgajai sistēmai vajadzētu būt pēc iespējas efektīvākai un 
konstruktīvākai. Komisijai būtu jāizstrādā pareizie instrumenti citu piegādes ķēdes pienācīgas 
pārbaudes sistēmu novērtēšanai. Būtu jāizstrādā skaidri kritēriji, pēc kuriem noteikt, kuras no 
šīs sistēmām būtu jāreorganizē. 

Referents uzskata, ka labāk būtu noteikt pārskatīšanu pēc trijiem gadiem, kas ir ļoti svarīgi, lai 
izveidotu pēc iespējas efektīvāku sistēmu. Tomēr pārskatīšanas laiks būs atkarīgs no tā, kad šī 
sistēma sāks darboties. Ir jāpaiet diviem divu gadu laikposmiem, lai šādu pārskatīšanu varētu 
veikt pienācīgi. 

Palielināt līdzdalību sistēmā ar pareizajām iniciatīvām

Referents vēlas maksimāli publiskot atbildīgos uzņēmumus. Kausēšanas uzņēmumu sarakstā 
būtu jāiekļauj sleja, kurā norādīts attiecīgā izrakteņa veids, un kausēšanas un attīrīšanas 
uzņēmumi būtu jāgrupē pēc to izmantotajiem izrakteņiem, lai importētāji varētu dokumentu 
viegli izmantot.

Līdzīgi referents vēlas izstrādāt atbildīgo importētāju sarakstu. Būtu jāatalgo importētāji, kuri 
ir piekrituši veikt šādus papildu pasākumus, un viņiem jāsniedz iespēja šādi uzlabot savu 
publisko tēlu. To varētu panākt ar atbildīgu importētāju sarakstu. 

Referents uzskata, ka šīs regulas veiksmīgas īstenošanas pamatā ir importētāju un kausēšanas 
un attīrīšanas uzņēmumu līdzdalība. Papildu pasākumi, piemēram iniciatīvas mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, veicinās daudz lielāku importētāju līdzdalību, kas savukārt uzlabos 
pašu sistēmu. 

Referents arī vēlas paplašināt importētāju definīciju, lai tirdzniecības uzņēmumi varētu 
pašsertificēties un arī piedalīties jaunajā sistēmā.

Parlamenta iesaistīšana un komitoloģija

Referents uzskata, ka daudzus praktiskus jautājumus varēs risināt ar rokasgrāmatām un 
pamatnostādnēm. Referents vēlas Parlamentā ar kolēģiem apspriest to, kā rast pareizo 
līdzsvaru starp darbības elastību īstenošanā un pienācīgu likumdevēja iesaistīšanu svarīgos 
praktiskos jautājumos, piemēram, paredzēto revīziju biežumu.

Turklāt referents vēlas ierosināt vairākus grozījumus komitoloģijas jomā. Īstenošanas aktus 
var izmantot tad, kad regula neparedz Komisijai rīcības brīvību, vienīgi īstenošanas prasību. 
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Tomēr, ja likumdošanas procedūrā šīs attiecības mainās un grozījumu dēļ Komisijas rīcības 
brīvība palielinās, tad piemērotāk būtu izmantot deleģētos aktus.

Referents jau tagad vēlas noraidīt novecojušo regulatīvo procedūru un to aizstāt ar 
konsultēšanās procedūru, kuru Komisija paredzējusi 13. panta 2. punktā. Turklāt referentam 
nav pieņemama atzinuma nesniegšanas klauzula. 


