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13.5.2015 A8-0141/70 

Pozmeňujúci návrh  70 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 
Názov 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na 
samocertifikáciu náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci zodpovedných 
dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich 
rúd a zlata s pôvodom v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci pre nerasty a kovy s pôvodom v 
oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/71 

Pozmeňujúci návrh  71 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 9 a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Nariadenie odráža potrebu náležitej 
starostlivosti v rámci celého 
dodávateľského reťazca od zdroja po 
konečný výrobok, a to tým, že od všetkých 
spoločností, ktoré uvádzajú po prvýkrát na 
európsky trh zdroje (vrátane výrobkov 
obsahujúcich tieto zdroje), vyžaduje 
overenie náležitej starostlivosti v ich 
dodávateľskom reťazci a zverejnenie 
správy o ňom. V súlade s povahou 
náležitej starostlivosti by mali odrážať 
jednotlivé povinnosti v oblasti náležitej 
starostlivosti, ktoré toto nariadenie 
obsahuje, postupnú a flexibilnú povahu 
procesu overovania náležitej starostlivosti, 
ako aj potrebu povinností vhodne 
prispôsobených situácii jednotlivých 
podnikov. Povinnosti by sa mali 
prispôsobiť veľkosti spoločnosti, jej 
pákovému efektu a jej postaveniu 
v dodávateľskom reťazci. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/72 

Pozmeňujúci návrh  72 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 14 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Príslušné orgány členských štátov sú 
zodpovedné za zabezpečenie jednotného 
uplatňovania samocertifikácie 
zodpovedných dovozcov tým, že vykonajú 
primerané ex post kontroly, aby overili, či 
samocertifikovaný zodpovedný dovozca 
nerastov a/alebo kovov v rámci rozsahu 
pôsobnosti nariadenia dodržiava 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci. Záznamy o týchto 
kontrolách by sa mali uchovávať aspoň 5 
rokov. Členské štáty sú zodpovedné za 
stanovenie pravidiel, ktoré sa uplatňujú na 
porušenia ustanovení tohto nariadenia. 

(14) Príslušné orgány členských štátov sú 
zodpovedné za zabezpečenie jednotného 
dodržiavania povinnosti subjektov 
uplatňovať náležitú starostlivosť tým, že 
vykonajú primerané ex post kontroly. 
Záznamy o týchto kontrolách by sa mali 
uchovávať aspoň 5 rokov. Členské štáty sú 
zodpovedné za stanovenie pravidiel, ktoré 
sa uplatňujú na porušenia ustanovení tohto 
nariadenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/73 

Pozmeňujúci návrh  73 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 povinný 
systém Únie náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci s cieľom 
zlikvidovať obchod ozbrojených skupín a 
bezpečnostných síl12 s nerastmi a kovmi. 
Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby 
poskytovalo transparentnosť a istotu, 
pokiaľ ide o dodávateľské reťazce 
nerastov a kovov, ktorých zdrojom sú 
oblasti ovplyvnené konfliktom a 
vysokorizikové oblasti. 

__________________ __________________ 
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. 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 

celom texte. Vypustenie samocertifikácie sa 
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bude musieť zohľadniť v celom texte.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/74 

Pozmeňujúci návrh  74 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 všetky 
podniky, ktoré získavajú nerasty a kovy v 
rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Má zaistiť transparentnosť 
a vysledovateľnosť ich dodávateľských 
postupov, ak získavajú zdroje v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom alebo vo 
vysokorizikových oblastiach, aby sa 
minimalizovali násilné konflikty 
a porušovanie ľudských práv alebo aby sa 
predchádzalo ich vzniku, a to 
obmedzovaním možností ozbrojených 
skupín a bezpečnostných síl obchodovať s 
týmito nerastmi a kovmi . 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 

celom texte. Vypustenie samocertifikácie sa 

bude musieť zohľadniť v celom texte.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/75 

Pozmeňujúci návrh  75 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky 
podniky vo všetkých článkoch 
dodávateľského reťazca nerastov a kovov, 
ktoré môžu dodávať alebo používať 
nerasty alebo kovy z oblastí ovplyvnených 
konfliktom alebo vysokorizikových oblastí.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/76 

Pozmeňujúci návrh  76 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 b (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Aby sa zabránilo nezamýšľaným 
prípadom narušenia trhu, toto nariadenie 
rozlišuje medzi úlohami podnikov 
situovaných smerom nahor a nadol od 
dodávateľského reťazca. Vykonávanie 
náležitej starostlivosti sa musí prispôsobiť 
činnosti podniku a jeho veľkosti a pozícii 
v dodávateľskom reťazci. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/77 

Pozmeňujúci návrh  77 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 c (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2c. Komisia by v spolupráci so systémami 
odvetvia a v súlade s usmernením OECD 
mohla poskytnúť ďalšie usmernenia 
týkajúce sa povinností, ktoré musia splniť 
podniky v závislosti od svojej pozície v 
dodávateľskom reťazci, a zabezpečiť, aby 
tento systém zahŕňal pružný postup, ktorý 
zohľadňuje postavenie MSP. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/78 

Pozmeňujúci návrh  78 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 2 – písmeno g 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty 
alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, s cieľom prepustiť ich do 
voľného obehu v zmysle článku 79 
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213; 

(g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá po prvýkrát uvádza 
na trh nerasty alebo kovy v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom 
prepustiť ich do voľného obehu v zmysle 
článku 79 nariadenia Rady (EHS) 
č. 2913/199213; 

__________________ __________________ 
13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/79 

Pozmeňujúci návrh  79 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v mene skupiny EFDD 
 
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 2 – písmeno q a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (qa) „podnik v dolnej časti 
dodávateľského reťazca“ je každá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá pôsobí v 
dolnej časti dodávateľského reťazca, 
ktorá vyrába alebo na zákazku necháva 
vyrábať výrobky obsahujúce nerasty alebo 
kovy v pôsobnosti tohto nariadenia a má 
sídlo v Únii alebo ktorá prvýkrát uvádza 
na vnútorný trh výrobky na distribúciu 
alebo použitie v priebehu obchodnej 
činnosti; 

Or. en 

 
 


