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13.5.2015 A8-0141/80 

Pozmeňujúci návrh  80 
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 – odsek 1 - písmeno q b (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 qb) „vyrábať výrobky alebo ich na 
zákazku nechávať vyrábať“ znamená 
mať určitý reálny vplyv na výrobu 
výrobkov obsahujúcich nerasty alebo 
kovy, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám 
alebo zlato alebo z nich pozostávajú, 
pričom sa zohľadňujú skutočnosti a 
okolnosti, ako aj úroveň vplyvu, ktorý 
majú podniky na výrobu výrobku. 
Podniky sa nepovažujú za podniky s 
vplyvom na výrobu, ak len: označia 
generický produkt vyrábaný treťou 
stranou svojou značkou, ochrannou 
známkou, logom alebo etiketou; poskytujú 
servis, údržbu alebo opravu výrobku, 
ktorý vyrobila tretia strana; s výrobcom 
stanovia alebo prerokujú zmluvné 
podmienky, ktoré priamo nesúvisia s 
výrobou výrobku; 

Or. en 



 

AM\1061659SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
13.5.2015 A8-0141/81 

Pozmeňujúci návrh  81 
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 – odsek 1 – písmeno q c (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 qc) „mikropodnik“, ako je vymedzený v 
odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o 
vymedzení mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov (C(2003)1422), je 
podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 
osôb a ktorého ročný obrat a/alebo 
celková ročná súvaha nepresahuje 
2 milióny EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Pozmeňujúci návrh  82 
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 3 – názov 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Samocertifikácia ako zodpovedný dovozca Vyhlásenie urobené ako zodpovedný 
dovozca 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Pozmeňujúci návrh  83 
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 
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 
vykonaných nezávislých externých 
auditov. 

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov 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 tak dokumentáciu, v 
ktorej dovozca potvrdí, že dodržiava 
povinnosti, ako aj výsledky vykonaných 
nezávislých externých auditov. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Pozmeňujúci návrh  84 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 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 
vykonajú primerané ex post kontroly, aby 
zabezpečili, že zodpovední dovozcovia 
nerastov alebo kovov v rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia dodržiavajú svoje 
povinnosti podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto 
nariadenia. 

Or. en 



 

AM\1061659SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
13.5.2015 A8-0141/85 

Pozmeňujúci návrh  85 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 3 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) Ak ktorýkoľvek podnik môže 
odôvodnene urobiť záver, že suroviny 
pochádzajú len z recyklovaných zdrojov 
alebo zo šrotu, s náležitým zreteľom na 
obchodné tajomstvo a záujmy týkajúce sa 
hospodárskej súťaže: a) zverejní svoje 
zistenie; a b) dostatočne podrobne opíše 
opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré pri 
tomto zistení uplatnil. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Pozmeňujúci návrh  86 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 6 – odsek 1 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zodpovedný dovozca nerastov alebo kovov 
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia vykonáva nezávislé externé 
audity. 

Taviarne a rafinérie v rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia vykonávajú audity 
prostredníctvom nezávislej tretej strany. 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 

celom texte článkov 6 a 7. Jeho prijatie si 

vyžiada príslušné zmeny). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Pozmeňujúci návrh  87 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 7 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Systémy priemyselných odvetví 

 1. Relevantné systémy priemyselných 
odvetví môžu predložiť Komisii žiadosť 
o akreditáciu systému podľa tohto 
nariadenia. 

 Takáto žiadosť sa podloží dôkazmi 
a informáciami. 

 2. Ak Komisia na základe informácií 
a dôkazov predložených podľa odseku 
1 určí, že systém priemyselného odvetvia 
(ktorý je účinne vykonávaný zodpovedným 
dovozcom) umožňuje zodpovednému 
dovozcovi dodržiavať povinnosti 
vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 a 7, audity 
vykonané tretími stranami v rámci tohto 
systému sa uznajú podľa tohto 
nariadenia. 

 3. Zainteresované strany informujú 
Komisiu o všetkých zmenách alebo 
aktualizáciách systémov priemyselných 
odvetví, ktoré boli akreditované v súlade 
s odsekom 3. 

 4. Komisia akreditáciu zruší, ak zistí, že 
zmeny alebo aktualizácie systému 
priemyselného odvetvia narušujú 
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schopnosť zodpovedného dovozcu plniť si 
povinnosti vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 
a 7, alebo ak opakované alebo významné 
prípady porušenia povinností 
zodpovednými dovozcami súvisia 
s nedostatkami systému. 

 5. Komisia zriadi a aktualizuje internetový 
register akreditovaných systémov 
priemyselných odvetví. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Pozmeňujúci návrh  88 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 7 b (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7b 

 Náležitá starostlivosť zo strany podnikov v 
dolnej časti dodávateľského reťazca 

 1. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca v súlade s usmernením OECD a s 
vynaložením všetkého úsilia okrem iného 
identifikujú a preskúmavajú náležitú 
starostlivosť taviarní a rafinérií vo svojom 
dodávateľskom reťazci, aby zabezpečili, 
že dodržiavajú opatrenia náležitej 
starostlivosti stanovené v usmernení 
OECD o náležitej starostlivosti. Podniky v 
dolnej časti dodávateľského reťazca sa 
môžu zúčastňovať na systémoch 
priemyselných odvetví a využívať 
informácie poskytované týmito systémami, 
ktoré im môžu pomôcť pri vykonávaní 
náležitej starostlivosti v súlade s 
usmernením OECD o náležitej 
starostlivosti. 

 2. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca sprístupnia verejnosti informácie 
o politikách a postupoch náležitej 
starostlivosti.  

 3. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca, ktoré sú mikropodnikmi, možu 
náležitú starostlivosť podľa odsekov 1 a 2 



 

AM\1061659SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

vykonávať dobrovoľne. 

 4. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca musia dosiahnuť súlad s týmto 
článkom na základe kritérií stanovených 
Komisiou po uplynutí 24 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Súlad s odsekom 2 sa musí dosiahnuť po 
uplynutí 48 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. 

 5. Komisia prijme nevyhnutné opatrenia 
na vykonávanie tohto článku v súlade s 
konzultačným postupom podľa článku 13 
ods. 2 tohto nariadenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Pozmeňujúci návrh  89 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 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 13 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 13a 

 Rozšírenie zoznamu zdrojov 

 1. Komisia pravidelne preskúma situáciu, 
pokiaľ ide o to, ako celosvetový obchod 
s prírodnými zdrojmi prispieva ku 
konfliktom a porušovaniu ľudských práv 
v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach, ako aj rozvoj 
medzinárodných noriem zodpovedného 
získavania zdrojov a skúsenosti získané 
pri vykonávaní tohto nariadenia. Komisia 
v priebehu preskúmania zohľadní najmä 
informácie, ktoré získala podľa a na účely 
článku 15, a informácie od 
medzinárodných organizácií alebo 
organizácií občianskej spoločnosti a 
dotknutých tretích strán. 

 2. Komisia so zreteľom na informácie 
získané podľa odseku 1 pravidelne 
reviduje rozsah prílohy I, a to v záujme 
účinného dosiahnutia cieľa tohto 
nariadenia stanoveného v článku 1. 
Príloha I sa preskúmava s cieľom rozšíriť 
zoznam zahrnutých zdrojov a 
identifikovať ďalšie kľúčové body 
transformácie a vysledovateľnosti 
v dodávateľských reťazcoch zahrnutých 
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zdrojov v záujme posilnenia náležitej 
starostlivosti v dodávateľských reťazcoch. 
Takáto revízia sa uskutoční aspoň raz za 
šesť mesiacov. 

 3. Komisia môže prijať delegované akty 
na rozšírenie zoznamu zahrnutých 
zdrojov, ako sa uvádza v odseku 2. 
Komisia je splnomocnená meniť prílohy I 
a II v súlade s článkom 290 ZFEÚ. 

Or. en 

 
 


