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13.5.2015 A8-0141/111 

Predlog spremembe  111 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 
Naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi sistema Unije za 

samopotrjevanje potrebne skrbnosti 

odgovornih uvoznikov v oskrbovalni 

verigi, ki uvažajo kositer, tantal in 

volfram, njihove rude in zlato z območij, 

prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 

visokim tveganjem 

o vzpostavitvi sistema Unije za potrebno 

skrbnost v oskrbovalni verigi za minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi 

konfliktov, in območij z visokim 

tveganjem 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/112 

Predlog spremembe  112 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 
Uvodna izjava 9 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Uredba odraža potrebo po potrebni 

skrbnosti vzdolž celotne oskrbovalne 

verige od mesta pridobivanja do končnega 

proizvoda, tako da od vseh podjetij, ki kot 

prva dajejo zajete vire – vključno s 

produkti, ki te vire vsebujejo – na trg 

Unije, zahteva, da izvajajo potrebno 

skrbnost v oskrbovalni verigi in o tem 

javno poročajo. V skladu z naravo 

potrebne skrbnosti bi morale posamezne 

obveznosti potrebne skrbnosti, ki jih 

vsebuje ta uredba, odražati napredno in 

prožno naravo postopkov potrebne 

skrbnosti in potrebo po obveznostih, ki so 

ustrezno prilagojene razmeram v 

posameznih podjetjih. Obveznosti bi 

morale biti prilagojene velikosti, vplivu in 

položaju družbe v oskrbovalni verigi. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/113 

Predlog spremembe  113 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 
Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Pristojni organi države članice so 

odgovorni za zagotovitev enotne skladnosti 

samopotrjevanja odgovornih uvoznikov z 

izvajanjem ustreznih naknadnih pregledov, 

s katerimi se preveri, ali samopotrjeni 

odgovorni uvozniki mineralov in/ali kovin 

iz področja uporabe Uredbe upoštevajo 

obveznosti potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi. Evidence takih 

pregledov bi se morale hraniti vsaj pet let. 

Države članice so odgovorne za določitev 

pravil, ki se uporabljajo za kršitve določb 

te uredbe. 

(14) Pristojni organi države članice so 

odgovorni za zagotovitev enotne skladnosti 

gospodarskih subjektov z obveznostjo 

izvajanja potrebne skrbnosti z izvajanjem 

ustreznih naknadnih pregledov. Evidence 

takih pregledov bi se morale hraniti vsaj 

pet let. Države članice so odgovorne za 

določitev pravil, ki se uporabljajo za 

kršitve določb te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/114 

Predlog spremembe  114 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

samopotrjevanje potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti 

možnosti za trgovanje oboroženih skupin 

in varnostnih sil
12

 s kositrom, tantalom in 

volframom, njihovimi rudami ter zlatom. 

Oblikovana je tako, da zagotavlja 

preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki 

jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, 

ki pridobivajo na območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem. 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki 

je obvezen, da se izkorenini trgovanje 

oboroženih skupin in varnostnih sil
12

 z 

minerali in kovinami. Oblikovana je tako, 

da zagotavlja preglednost in zanesljivost 

oskrbovalne verige z minerali in 

kovinami, ki se pridobivajo na območjih, 

prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z 

visokim tveganjem. 

12
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12 
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

 (Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Črtanje samopotrditve se mora 
odražati v vsem besedilu.) 
 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/115 

Predlog spremembe  115 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 

Unije, ki se odločijo, da se bodo 

samopotrdili kot odgovorni uvozniki 

mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 

tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 

njih, kot je določeno v Prilogi I. 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za vsa 

podjetja, ki pridobivajo minerale in kovine 

iz področja uporabe te uredbe. Zasnovana 

je tako, da zagotavlja preglednost in 

sledljivost glede njihovih praks 

pridobivanja na območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem, da se kar najbolj zmanjšajo ali 

preprečijo nasilni konflikti in kršitve 

človekovih pravic z omejevanjem možnosti 

oboroženih skupin in varnostnih sil, da bi 

trgovale s temi minerali in kovinami. 

 (Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Črtanje samopotrditve se mora 
odražati v vsem besedilu.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/116 

Predlog spremembe  116 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 1 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta uredba se uporablja za vsa podjetja 

na vseh točkah oskrbovalne verige z 

minerali in kovinami, ki utegnejo 

zagotavljati oskrbo z minerali ali 

kovinami z območij, prizadetih zaradi 

konfliktov, ali območij z visokim 

tveganjem oziroma te minerale ali kovine 

uporabljati. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/117 

Predlog spremembe  117 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 1 – odstavek 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Da se prepreči nenamerno izkrivljanje 

trga, se v tej uredbi ločuje med vlogami 

podjetij iz zgornjega dela in tistimi iz 

spodnjega dela oskrbovalne verige. 

Izvajanje potrebne skrbnosti mora biti 

prilagojeno dejavnostim teh podjetij ter 

njihovi velikosti in njihovemu položaju v 

oskrbovalni verigi. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/118 

Predlog spremembe  118 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 1 – odstavek 2 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Komisija lahko v skladu s sektorskimi 

shemami in smernicami OECD zagotovi 

dodatne smernice o obveznostih, ki jih 

morajo podjetja izpolnjevati glede na svoj 

položaj v oskrbovalni verigi, in poskrbi, da 

bo sistem vključeval prožen postopek, ki 

bo upošteval položaj malih in srednjih 

podjetij. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/119 

Predlog spremembe  119 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 g 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 

ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali 

kovine iz področja uporabe te uredbe za 

sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/1992
13
; 

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 

ali pravno osebo, ki prvič da minerale ali 

kovine iz področja uporabe te uredbe na 

trg za sprostitev v prosti promet v smislu 

člena 79 Uredbe Sveta (EGS) 

št. 2913/199213; 

13
 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). 

13
 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/120 

Predlog spremembe  120 
Judith Sargentini, Ska Keller 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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 

proizvaja ali se pogodbeno zaveže, da bo 

proizvajala proizvode, ki so sestavljeni iz 

mineralov ali kovin iz te uredbe ali jih 

vsebujejo, ter ima sedež v EU ali prva da 

te proizvode na trg Unije za distribucijo 

ali uporabo v okviru neke gospodarske 

dejavnosti; 

Or. en 

 

 


