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13.5.2015 A8-0141/100 

Pozmeňujúci návrh  100 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 h 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(h) „zodpovedný dovozca“ je každý 

dovozca, ktorý sa rozhodne sám sa 

certifikovať podľa pravidiel stanovených 

v tomto nariadení; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Pozmeňujúci návrh  101 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 prvýkrát uvádza výrobky obsahujúce 

nerasty alebo kovy v pôsobnosti tohto 

nariadenia na vnútorný trh na distribúciu 

alebo použitie v priebehu obchodnej 

činnosti; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Pozmeňujúci návrh  102 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 b (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (qb) „mikropodnik“, ako je vymedzený v 

odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 o 

vymedzení mikropodnikov, malých a 

stredných podnikov, je podnik, ktorý 

zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého 

ročný obrat alebo celková ročná súvaha 

nepresahuje sumu dva milióny EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Pozmeňujúci návrh  103 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 ako zodpovedný dovozca 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Pozmeňujúci návrh  104 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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. Každý dovozca nerastov alebo kovov v 
rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
vyhlasuje 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Pozmeňujúci návrh  105 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 rámci rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú 
svoje povinnosti podľa článkov 4, 5, 6 a 7 
tohto nariadenia. 

Or. en 

 
 


