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13.5.2015 A8-0141/60 

Predlog spremembe  60 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

samopotrjevanje potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti 

možnosti za trgovanje oboroženih skupin 

in varnostnih sil
12
 s kositrom, tantalom in 

volframom, njihovimi rudami ter zlatom. 

Oblikovana je tako, da zagotavlja 

preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki 

jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, 

ki pridobivajo na območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem. 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

potrjevanje potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti 

možnosti za trgovanje oboroženih skupin 

in varnostnih sil
12
 s kositrom, tantalom in 

volframom, njihovimi rudami ter zlatom. 

Oblikovana je tako, da zagotavlja 

preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki 

jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, 

ki pridobivajo na območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem. 

__________________ __________________ 

12 
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12 
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Predlog spremembe  61 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 

Unije, ki se odločijo, da se bodo 

samopotrdili kot odgovorni uvozniki 

mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 

tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 

njih, kot je določeno v Prilogi I. 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za talilnice, 

rafinerije in uvoznike mineralov iz Unije 

ter obveznosti uvoznikov taljenih in 

rafiniranih kovin, ki se odločijo, da se 

bodo potrdili kot odgovorni uvozniki. 

Minerali in kovine iz področja delovanja 

te uredbe so navedeni v Prilogi I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Predlog spremembe  62 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz 

področja uporabe Uredbe se lahko 

samopotrdijo kot odgovorni uvoznik tako, 

da pri pristojnem organu države članice 

prijavijo, da izpolnjujejo obveznosti 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz 

te uredbe. Izjava vsebuje dokumentacijo, s 

katero uvoznik potrjuje izpolnjevanje 

obveznosti, vključno z rezultati revizij, ki 

jih je izvedla neodvisna tretja stran. 

1. Vse talilnice, rafinerije in uvozniki 

mineralov iz Unije iz področja uporabe 

uredbe pri pristojnem organu države 

članice prijavijo, da izpolnjujejo 

obveznosti potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi iz te uredbe. Izjava 

vsebuje dokumentacijo, ki je potrebna, da 

se dokaže, da uvoznik izpolnjuje te 

obveznosti, tudi s pomočjo revizije, ki jo 

izvede neodvisna tretja stran. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Predlog spremembe  63 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsi uvozniki taljenih ali rafiniranih 

kovin iz Unije iz področja uporabe te 

uredbe se lahko potrdijo kot odgovorni 

uvozniki tako, da pri pristojnem organu 

države članice prijavijo, da izpolnjujejo 

obveznosti potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi iz te uredbe. Ta izjava 

vsebuje dokumentacijo, ki je potrebna, da 

se dokaže, da uvoznik izpolnjuje te 

obveznosti, tudi s pomočjo revizije, ki jo 

izvede neodvisna tretja stran. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Predlog spremembe  64 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi države članice izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da samopotrjeni odgovorni uvozniki 

mineralov ali kovin iz področja uporabe te 

uredbe upoštevajo svoje obveznosti na 

podlagi členov 4, 5, 6 in 7 te uredbe. 

2. Pristojni organi države članice izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da talilnice, rafinerije in uvozniki 

mineralov iz Unije ter potrjeni odgovorni 

uvozniki taljenih ali rafiniranih kovin 

upoštevajo svoje obveznosti na podlagi 

členov 4, 5, 6 in 7 te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Predlog spremembe  65 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) kot cilj revizije določi skladnost praks 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi 

odgovornega uvoznika s členi 4, 5 in 7 te 

uredbe; 

(b) na podlagi zbranih dokazov poda 

ugotovitve in kot cilj revizije določi 

skladnost praks potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi talilnice, rafinerije ali 

uvoznika s členi 4, 5 in 7 te uredbe ter v 

poročilu o reviziji za revidiranca pripravi 

priporočila za izboljšanje njegovih praks 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Predlog spremembe  66 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin 

iz področja uporabe te uredbe vsako leto 

najpozneje do 31. marca predloži 

pristojnemu organu države članice 

naslednjo dokumentacijo, ki zajema 

prejšnje koledarsko obdobje: 

1. Vse talilnice, rafinerije in uvozniki 

mineralov iz Unije iz področja uporabe te 

uredbe ter vsi potrjeni odgovorni uvozniki 

taljenih ali rafiniranih kovin vsako leto 

najpozneje do 31. marca predložijo 

pristojnemu organu države članice 

naslednjo dokumentacijo, ki zajema 

prejšnje koledarsko obdobje: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Predlog spremembe  67 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Potrjeni odgovorni uvozniki taljenih in 

rafiniranih kovin se izvzamejo iz izvajanja 

revizij, ki jih v skladu s členom 3(1a) te 

uredbe izvede neodvisna tretja stran, če 

predložijo utemeljene dokaze, da vse 

talilnice in rafinerije v njihovi oskrbovalni 

verigi izpolnjujejo določbe te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Predlog spremembe  68 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Predpostavlja se, da talilnice in rafinerije 

s tega seznama izpolnjujejo določbe te 

uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Predlog spremembe  69 
Marielle de Sarnez 
v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Komisija bi morala Svetu in 

Evropskemu parlamentu redno poročati o 

učinkih sheme. Najpozneje tri leta po 

začetku veljavnosti in potem vsakih šest let 

bi morala Komisija pregledati delovanje in 

učinkovitost te uredbe, vključno s 

spodbujanjem odgovornega pridobivanja 

mineralov iz njenega področja uporabe z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem. Poročilom 

se po potrebi lahko priložijo ustrezni 

zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo 

obvezne ukrepe – 

(16) Komisija bi morala Svetu in 

Evropskemu parlamentu redno poročati o 

učinkih sheme. Najpozneje tri leta po 

začetku veljavnosti in potem vsakih šest let 

bi morala Komisija pregledati delovanje in 

učinkovitost te uredbe, vključno s 

spodbujanjem odgovornega pridobivanja 

mineralov iz njenega področja uporabe z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem. Na podlagi 

rezultatov ocene učinka se poročilom 

lahko priložijo ustrezni zakonodajni 

predlogi, ki lahko vključujejo obvezne 

ukrepe, vključno z obveznostmi 

obveščanja – 

Or. en 

 

 


