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13.5.2015 A8-0141/57 

Pozmeňujúci návrh  57 
Iuliu Winkler 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Systém Únie na samocertifikáciu dovozcov určitých nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 11 a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/95/EÚ1a sa vyžaduje, aby 
spoločnosti, ktoré majú viac ako 
500 zamestnancov, zverejňovali 
informácie o viacerých politikách vrátane 
ľudských práv, boja proti korupcii 
a náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci. V tejto smernici sa Komisii 
ukladá, aby vypracovala usmernenia 
s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto 
informácií. Komisia by mala zvážiť, či do 
týchto usmernení nezahrnie ukazovatele 
týkajúce sa zodpovedného získavania 
nerastov a kovov. 

 __________________ 

 1a  Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, 
ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, 
pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných 
informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 
15.11.2014, s. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/58 

Pozmeňujúci návrh  58 
Iuliu Winkler 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Systém Únie na samocertifikáciu dovozcov určitých nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nariadenia 
Príloha I a (nová) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Príloha Ia 

 Vzor zoznamu zodpovedných dovozcov 
uvedený v článku 3 

 Stĺpec A: Mená dovozcov v abecednom 
poradí 

 Stĺpec B: Adresa dovozcu 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Pozmeňujúci návrh  59 
Iuliu Winkler 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Systém Únie na samocertifikáciu dovozcov určitých nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nariadenia 
Príloha II – stĺpec C a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Stĺpec Ca: Druh nerastu 

Or. en 

 
 


