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13.5.2015 A8-0141/80 

Predlog spremembe  80 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 2 – odstavek 1 – točka q b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qb) „proizvajati proizvode ali za to 
najemati podizvajalce“ pomeni imeti 
dejanski vpliv na proizvodnjo proizvodov, 
ki vsebujejo minerale ali kovine, ki 
vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato, 
ob upoštevanju dejstev in okoliščin ter 
stopnje vpliva, ki ga imajo podjetja na 
proizvodnjo proizvoda. Šteje se, da 
podjetja nimajo vpliva na proizvodnjo, če 
zgolj: namestijo svojo znamko, označbe 
ali logotip ali označijo generičen proizvod, 
ki ga je proizvedla tretja stran; servisirajo, 
vzdržujejo ali popravljajo proizvod, ki ga 
je proizvedla tretja stran; določijo ali se s 
proizvajalcem dogovorijo o pogodbenih 
pogojih, ki se ne nanašajo neposredno na 
proizvodnjo proizvoda; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Predlog spremembe  81 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 2 – odstavek 1 – točka q c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qc) „mikropodjetje“ je po opredelitvi iz 
Priporočila Komisije C (2003) 1422 z dne 
6. maja 2003, ki se nanaša na opredelitev 
mikro, malih in srednje velikih podjetij, 
podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih 
in njegov letni promet in/ali letna 
bilančna vsota ne presega 
2 milijonov EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Predlog spremembe  82 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Samopotrjevanje uspešnih uvoznikov Izjava odgovornih uvoznikov 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Predlog spremembe  83 
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 

izjavijo, 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. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz 

področja uporabe Uredbe pri pristojnem 

organu države članice izjavijo, 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Predlog spremembe  84 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 odgovorni uvozniki mineralov ali kovin 

iz področja uporabe te uredbe upoštevajo 

svoje obveznosti na podlagi členov 4, 5, 6 

in 7 te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/85 

Predlog spremembe  85 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 – točka g a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) Kadar lahko podjetje utemeljeno 
sklepa, da zajeti proizvodi izvirajo samo iz 
recikliranih ali odpadnih virov, ob 
ustreznem upoštevanju poslovne 
zaupnosti in vprašanja konkurenčnosti: 
(a) javno razkrije svojo ugotovitev in (b) 
razumno podrobno opiše ukrepe potrebne 
skrbnosti, ki jih je izvedlo, da je prišlo do 
te ugotovitve. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Predlog spremembe  86 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz 

področja uporabe te uredbe izvaja revizije 

prek neodvisne tretje strani. 

Talilnice in rafinerije iz področja uporabe 
te uredbe izvajajo revizije prek neodvisne 
tretje strani. 

 (Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo členov 6 in 7. Če bo sprejet, bodo 
potrebne ustrezne prilagoditve.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Predlog spremembe  87 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Sektorske sheme 

 1. Zadevne sektorske sheme lahko na 
Komisijo naslovijo vlogo za akreditacijo v 
skladu s to uredbo. 

 Tovrstna vloga se podpre z dokazili in 
informacijami. 

 2. Če Komisija na podlagi dokazil in 
informacij, zagotovljenih v skladu z 
odstavkom 1, ugotovi, da sektorska shema 
odgovornemu uvozniku, ki jo ustrezno 
izvaja, omogoča, da izpolnjuje obveznosti 
iz členov 4, 5, 6 in 7, se revizije, ki jih v 
okviru te sheme opravi tretja stran, 
priznajo po tej uredbi. 

 3. Zainteresirane strani Komisijo obvestijo 
o vseh spremembah in posodobitvah 
sektorskih shem, ki so bile akreditirane v 
skladu z odstavkom 3. 

 4. Komisija prekliče akreditacijo, če 
ugotovi, da spremembe ali posodobitve 
sektorske sheme ogrožajo sposobnost 
odgovornega uvoznika, da izpolnjuje 
obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7, ali če se 
ponavljajoči se ali pomembni primeri 
neizpolnjevanja obveznosti odgovornih 
uvoznikov nanašajo na pomanjkljivosti 
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sheme. 

 5. Komisija vzpostavi in sproti posodablja 
spletni register akreditiranih sektorskih 
shem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Predlog spremembe  88 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7b 

 Potrebna skrbnost podjetij v spodnjem 
delu oskrbovalne verige 

 1. Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne 
verige izvajajo potrebno skrbnost v skladu 
s smernicami OECD med drugim tako, da 
po svojih najboljših močeh opredelijo in 
revidirajo postopek potrebne skrbnosti 
talilnic in rafinerij v svoji oskrbovalni 
verigi, da ocenijo, ali te izpolnjujejo 
merila potrebne skrbnosti iz smernic 
OECD o potrebni skrbnosti. Podjetja iz 
spodnjega dela oskrbovalne verige lahko 
sodelujejo v shemah na ravni sektorja in 
se lahko oprejo na informacije, ki jih 
takšne sheme zagotavljajo, da jim 
pomagajo izvajati potrebno skrbnost v 
skladu s smernicami OECD o potrebni 
skrbnosti. 

 2. Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne 
verige informacije o svojih politikah in 
praksah potrebne skrbnosti posredujejo 
javnosti. 

 3. Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne 
verige, ki so mikropodjetja, lahko 
potrebno skrbnost izvajajo prostovoljno v 
skladu z odstavkoma 1 in 2. 
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 4. Podjetja iz spodnjega dela oskrbovalne 
verige začnejo zahteve tega člena 
izpolnjevati 24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe na podlagi meril, ki 
jih določi Komisija. Zahteve iz odstavka 2 
začnejo izpolnjevati 48 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe. 

 5. Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje tega člena v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 13(2) te 
uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Predlog spremembe  89 
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 
Tamburrano 
v imenu skupine EFDD 

 

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 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Razširitev področja uporabe glede virov 

 1. Komisija redno pregleduje razvoj 
dogodkov glede tega, kako globalna 
trgovina z naravnimi viri prispeva h 
konfliktom in zlorabam človekovih pravic 
ter kršitvam na območjih, prizadetih 
zaradi konfliktov, in območjih z visokim 
tveganjem, pa tudi glede razvoja 
mednarodnih standardov za odgovorno 
pridobivanje ter izkušenj, pridobljenih z 
izvajanjem te uredbe. Med pregledom 
Komisija upošteva zlasti informacije, ki 
jih pridobi na podlagi člena 15 in za 
namene tega člena, ter informacije, ki jih 
posredujejo mednarodne organizacije ali 
organizacije civilne družbe in prizadete 
tretje strani. 

 2. Komisija redno pregleduje področje 
uporabe glede virov iz Priloge I ob 
upoštevanju informacij, ki jih pridobi v 
skladu z odstavkom 1, da bi učinkovito 
dosegla namen te uredbe, kot je določen v 
členu 1. Priloga I se pregleda z namenom 
razširitve seznama zajetih virov in 
opredelitve dodatnih ključnih točk pri 
predelavi in sledljivosti v verigah 
oskrbovanja z zajetimi viri, da se izboljša 
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potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi. 
Tak pregled se izvede najmanj vsakih šest 
mesecev. 

 3. Komisija lahko sprejme delegirane 
akte, da se razširi seznam zajetih virov, 
kot je navedeno v odstavku 2. Komisija je 
pristojna za spremembe prilog I in II v 
skladu s členom 290 PDEU. 

Or. en 

 

 


