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13.5.2015 A8-0141/142 

Pozmeňujúci návrh  142 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 – nadpis 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Samocertifikácia ako zodpovedný 
dovozca 

Vyhlásenie ako zodpovedný dovozca 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Pozmeňujúci návrh  143 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 



 

AM\1061638SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
13.5.2015 A8-0141/144 

Pozmeňujúci návrh  144 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Pozmeňujúci návrh  145 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 4 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ga) ak akýkoľvek podnik dôvodne 

dospeje k záveru, že suroviny pochádzajú 

len z recyklovaných zdrojov alebo zo 

šrotu, vyžaduje sa od nich, aby s náležitým 

zreteľom na obchodné tajomstvo a iné 

obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže: 

(a) zverejnili svoje určenie; a b) 

s primeranou podrobnosťou opísali 

opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré 

uplatnili pri dospievaní k tomuto zisteniu. 

Or. en 



 

AM\1061638SK.doc  PE555.216v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
13.5.2015 A8-0141/146 

Pozmeňujúci návrh  146 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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. 

Zodpovedné taviarne a rafinérie nerastov 
alebo kovov v rámci rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia vykonáva nezávislé 
externé audity. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Pozmeňujúci návrh  147 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 2 – písmeno a 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) zahrnie do rozsahu auditu všetky 
činnosti zodpovedného dovozcu, všetky 
jeho postupy a systémy, ktoré sa používajú 
na vykonávanie náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o 
nerasty alebo kovy v rámci rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, a to vrátane 
systému riadenia a riadenia rizík 
zodpovedného dovozcu, ako aj 
zverejňovania informácií zo strany 
zodpovedného dovozcu; 

(a) zahrnie do rozsahu auditu všetky 
činnosti zodpovedných taviarní a rafinérií, 
všetky jeho postupy a systémy, ktoré sa 
používajú na vykonávanie náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci, 
pokiaľ ide o nerasty alebo kovy v rámci 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to 
vrátane systému riadenia a riadenia rizík 
zodpovedného dovozcu, ako aj 
zverejňovania informácií zo strany 
zodpovedných taviarní a rafinérií; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Pozmeňujúci návrh  148 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 
 
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 2 – písmeno b 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) si za cieľ auditu určí zhodu postupov 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci zodpovedného dovozcu s článkami 
4, 5 a 7 tohto nariadenia; 

(b) si za cieľ auditu určí zhodu postupov 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci zodpovedných taviarní a rafinérií s 
článkami 4, 5 a 7 tohto nariadenia; 

Or. en 

 
 


