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13.5.2015 A8-0141/60 

Pozmeňujúci návrh  60 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 1 – odsek 1 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Únie na samocertifikáciu náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci s 
cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených 
skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s 
cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami 
a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, 
aby poskytovalo transparentnosť a istotu, 
pokiaľ ide o dodávateľské postupy 
dovozcov, taviarní a rafinérií, ktorí 
získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí. 

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Únie na certifikáciu náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci s cieľom 
obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a 
bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, 
tantalom a volfrámom a ich rudami a 
zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, 
aby poskytovalo transparentnosť a istotu, 
pokiaľ ide o dodávateľské postupy 
dovozcov, taviarní a rafinérií získavajúcich 
zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí. 

__________________ __________________ 
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné 
sily“, ako sú definované v prílohe II k 
Usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti a zodpovednom riadení 
dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí 
ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, 
OECD Publishing, OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné 
sily“, ako sú definované v prílohe II k 
Usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti a zodpovednom riadení 
dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí 
ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, 
OECD Publishing, OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Pozmeňujúci návrh  61 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 1 – odsek 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, 
ktorí sa rozhodnú sami certifikovať ako 
zodpovední dovozcovia nerastov alebo 
kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám 
a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa 
uvádza v prílohe I. 

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci pre taviarne, 
rafinérie a dovozcov nerastov usadených 
v Únii, ako aj povinnosti dovozcov 
tavených a rafinovaných kovov, ktorí sa 
rozhodnú získať certifikáciu ako 
zodpovední dovozcovia. Nerasty a kovy v 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sú 
stanovené v prílohe I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Pozmeňujúci návrh  62 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 3 – odsek 1 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov v 
rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
sa môže sám certifikovať ako zodpovedný 
dovozca tým, že vyhlási pred príslušným 
orgánom členského štátu, že dodržiava 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci, ako sa stanovuje v 
tomto nariadení. Vyhlásenie obsahuje tak 
dokumentáciu, v ktorej dovozca potvrdí, že 
dodržiava povinnosti, ako aj výsledky 
vykonaného nezávislého externého auditu. 

1. Každá v Únii usadená taviareň, 
rafinéria a každý takýto dovozca nerastov 
v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
vyhlási pred príslušným orgánom 
členského štátu, že dodržiava povinnosti 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci stanovené v tomto nariadení. 
Vyhlásenie obsahuje potrebnú 
dokumentáciu preukazujúcu, že dovozca 
dodržiava tieto povinnosti, a to aj 
prostredníctvom nezávislého externého 
auditu. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Pozmeňujúci návrh  63 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 3 – odsek 1 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Každý v Únii usadený dovozca 
tavených alebo rafinovaných kovov v 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia môže 
získať certifikáciu ako zodpovedný 
dovozca tým, že vyhlási pred príslušným 
orgánom členského štátu, že dodržiava 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci stanovené v tomto 
nariadení. Toto vyhlásenie obsahuje 
potrebnú dokumentáciu preukazujúcu, že 
dovozca dodržiava tieto povinnosti, a to aj 
prostredníctvom nezávislého externého 
auditu. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Pozmeňujúci návrh  64 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 3 – odsek 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Príslušné orgány členského štátu 
vykonajú primerané ex post kontroly, aby 
zabezpečili, že samocertifikovaní 
zodpovední dovozcovia nerastov alebo 
kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia dodržiavajú svoje povinnosti 
podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia. 

2. Príslušné orgány členského štátu 
vykonávajú primerané kontroly ex post, 
aby zabezpečili, že v Únii usadené 
taviarne, rafinérie a dovozcovia nerastov, 
ako aj certifikovaní zodpovední 
dovozcovia tavených alebo rafinovaných 
kovov v rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia dodržiavajú svoje povinnosti 
podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Pozmeňujúci návrh  65 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) si za cieľ auditu určí zhodu postupov 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci zodpovedného dovozcu s článkami 
4, 5 a 7 tohto nariadenia; 

b) vyprodukuje zistenia a za cieľ auditu a 
na základe zhromaždených dôkazov určí 
zhodu postupov náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci taviarne, rafinérie 
alebo dovozcu s článkami 4, 5 a 7 tohto 
nariadenia a v audítorskej správe uvedie 
odporúčania pre kontrolovaný subjekt 
s cieľom zlepšiť jeho postupy náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci; 

Or. en 



 

AM\1061640SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
13.5.2015 A8-0141/66 

Pozmeňujúci návrh  66 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Zodpovedný dovozca nerastov alebo 
kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia predloží každoročne najneskôr 
do 31. marca príslušnému orgánu 
členského štátu túto dokumentáciu 
vzťahujúcu sa na kalendárne obdobie 
predchádzajúceho roka: 

1. Každá v Únii usadená taviareň, 
rafinéria a každý takýto dovozca nerastov 
v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ako 
aj každý certifikovaný zodpovedný 
dovozca tavených alebo rafinovaných 
kovov predloží každoročne najneskôr do 
31. marca príslušnému orgánu členského 
štátu túto dokumentáciu vzťahujúcu sa na 
kalendárne obdobie predchádzajúceho 
roka: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Pozmeňujúci návrh  67 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Certifikovaní zodpovední dovozcovia 
tavených a rafinovaných kovov sú vyňatí z 
povinnosti nezávislého externého auditu 
podľa článku 3 ods. 1a tohto nariadenia 
za predpokladu, že predložia vecné 
dôkazy, že všetky taviarne a rafinérie v ich 
dodávateľskom reťazci dodržiavajú 
ustanovenia tohto nariadenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Pozmeňujúci návrh  68 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 O taviarňach a rafinériách zahrnutých 
v tomto zozname sa predpokladá, že 
dodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Pozmeňujúci návrh  69 
Marielle de Sarnez 
v mene skupiny ALDE 
 
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 16 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Komisia by mala pravidelne podávať 
Rade a Európskemu parlamentu správy 
o účinkoch systému. Komisia by mala 
preskúmať fungovanie a účinnosť tohto 
nariadenia najneskôr tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a potom 
každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 
podporu zodpovedného získavania 
nerastov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí v 
rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa 
podľa potreby môžu pripojiť primerané 
legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať 
povinné opatrenia, 

(16) Komisia by mala pravidelne podávať 
Rade a Európskemu parlamentu správy 
o účinkoch systému. Komisia by mala 
preskúmať fungovanie a účinnosť tohto 
nariadenia najneskôr tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a potom 
každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 
podporu zodpovedného získavania 
nerastov v rozsahu jeho pôsobnosti z 
oblastí ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí. Na základe 
výsledkov posúdenia vplyvu sa k správam 
môžu pripojiť primerané legislatívne 
návrhy, ktoré môžu zahŕňať povinné 
opatrenia vrátane informačných 
povinností, 

Or. en 

 
 


