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13.5.2015 A8-0141/100 

Predlog spremembe  100 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – točka h 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) „odgovorni uvoznik“ pomeni katerega 

koli uvoznika, ki se odloči za 

samopotrditev v skladu s pravili iz te 

uredbe; 

črtano 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Predlog spremembe  101 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – točka q a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qa) „podjetje iz spodnjega dela 

oskrbovalne verige“ pomeni katero koli 

fizično ali pravno osebo, ki deluje v 

spodnjem delu oskrbovalne verige in ki z 

namenom distribucije ali uporabe v 

okviru gospodarskih dejavnosti prvič da 

na notranji trg kateri koli proizvod, ki je 

sestavljen iz mineralov in kovin ali jih 

vsebuje; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Predlog spremembe  102 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – točka q b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qb) „mikropodjetje“, kot je opredeljeno v 

priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003, 

ki se nanaša na opredelitev mikro, malih 

in srednjih podjetij, pomeni mikro 

podjetje, ki zaposluje manj kot deset ljudi 

in katerega letni promet in/ali letna 

bilančna vsota ne presega 

2 milijonov EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Predlog spremembe  103 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 Prijava kot odgovorni uvoznik 

Or. en 



 

AM\1061586SL.doc  PE555.216v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.5.2015 A8-0141/104 

Predlog spremembe  104 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz 

področja uporabe Uredbe 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Predlog spremembe  105 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 

 

 


