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13.5.2015 A8-0141/149 

Pozměňovací návrh  149 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 7 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Systémy používané v rámci odvětví 

 1. Příslušné systémy používané v rámci 
odvětví mohou Komisi podat žádost 
o akreditaci podle tohoto nařízení. 

 Tato žádost musí být podložena důkazy 
a informacemi. 

 2. Pokud Komise na základě důkazů 
a informací poskytnutých podle odstavce 1 
rozhodne, že systém v rámci odvětví 
umožňuje zodpovědnému dovozci, který 
jej účinně uplatňuje, dodržovat povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7, budou 
audity třetí strany prováděné v souladu 
s těmito systémy v rámci daného nařízení 
uznány. 

 3. Zainteresované strany informují Komisi 
o veškerých změnách či aktualizacích 
těchto systémů akreditovaných podle 
odstavce 3. 

 4. Komise akreditaci odejme, pokud 
shledá, že změny nebo aktualizace 
systému používaného v rámci odvětví 
znemožňují zodpovědnému dovozci 
dodržovat povinnosti stanovené v článcích 
4, 5, 6 a 7, nebo pokud nedostatky v 
systému souvisejí s opakovanými nebo 
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závažnými případy nedodržování předpisů 
ze strany zodpovědných dovozců. 

 5. Komise vytvoří a aktualizuje 
internetový registr akreditovaných 
systémů používaných v rámci odvětví. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Pozměňovací návrh  150 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 7 b (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7b 

 Náležitá péče ze strany podniků 
v povýrobní části dodavatelského řetězce 

 1. Podniky v povýrobní části 
dodavatelského řetězce spadající 
do působnosti tohoto nařízení se 
na základě pokynů OECD snaží v souladu 
s články 4 a 5 v dobré víře a za přijetí 
veškerých rozumných opatření zjistit 
a minimalizovat rizika v svém 
dodavatelském řetězci surovin, mj. tím, že: 

 a) vytvoří vhodný systém řízení podniku; 

 b) co nejsvědomitěji určí subjekty 
zabývající se tavením a rafinací, které 
působí v jeho dodavatelském řetězci 
zdrojů; 

 c) posoudí postupy náležité péče subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací 
na základě veškerých dostupných 
auditovaných zpráv nebo v případě 
potřeby na základě jiných důležitých 
informací; 

 d) přijmou přiměřené a vhodné kroky 
ke zmírnění rizika v souladu s postupy 
náležité péče a plánem řízení rizik a dále 

 e) každoročně zveřejňují v co největším 
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rozsahu, a to i prostřednictvím internetu, 
informace o svých postupech v rámci 
náležité péče v dodavatelském řetězci 
a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. 

 2. Veškeré podniky v povýrobním řetězci 
tak mohou činit na základě účasti 
v programech organizovaných z iniciativy 
daného odvětví a musí zajistit, aby 
při plnění ustanovení tohoto článku 
dosáhly postupného, měřitelného 
a včasného pokroku. 

 3. Mikropodniky, jak jsou definovány 
v čl. 2 písm. qb), které jsou součástí 
povýrobního dodavatelského řetězce, 
mohou náležitou péči podle odstavců 1 a 2 
vykonávat dobrovolně. 

 4. Podniky v povýrobní části 
dodavatelského řetězce musí po 24 
měsících od vstupu tohoto nařízení v 
platnost dodržovat ustanovení tohoto 
článku na základě kritérií stanovených 
Komisí. Odst. 1 písm. b musí být 
dodržován po 48 měsících od vstupu 
tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Pozměňovací návrh  151 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 10 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušné orgány členských států provádí 

vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 

aby zodpovědní dovozci nerostných 

surovin a kovů spadajících do působnosti 

tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7. 

1. Příslušné orgány členských států provádí 

vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 

aby zodpovědní dovozci nerostných 

surovin a kovů spadajících do působnosti 

tohoto nařízení dodržovali povinnosti 

stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7. 

Or. en 



 

AM\1061651CS.doc  PE555.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.5.2015 A8-0141/152 

Pozměňovací návrh  152 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 12 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušné orgány si vyměňují informace, 

a to i se svými celními orgány, týkající se 

záležitostí souvisejících s autocertifikaci 
a prováděnými následnými kontrolami. 

1. Příslušné orgány si vyměňují informace, 

a to i se svými celními orgány, týkající se 

záležitostí souvisejících s prováděnými 

následnými kontrolami. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Pozměňovací návrh  153 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 15 – odst. 3 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 

v platnost a poté každých šest let Komise 

přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 

rovněž pokud jde o podporu a náklady na 

zodpovědné získávání nerostných surovin, 

na které se vztahuje, z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí. 

Komise předloží Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o přezkumu. 

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 

v platnost a poté každých šest let Komise 

přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 

rovněž pokud jde o zahrnuté přírodní 
zdroje, podporu a náklady na zodpovědné 
získávání nerostných surovin, na které se 

vztahuje, z oblastí postižených konflikty a 

vysoce rizikových oblastí. Komise předloží 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

přezkumu. 

Or. en 

 

 


