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13.5.2015 A8-0141/149 

Pozmeňujúci návrh  149 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Samocertifikácia dovozcov 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 7 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Systémy priemyselných odvetví 

 1. Príslušné systémy priemyselných 
odvetví môžu predložiť žiadosť Komisii o 
akreditáciu ich systému v rámci tohto 
nariadenia. 

 Žiadosť je podložená dôkazmi 
a informáciami. 

 2. Ak Komisia na základe dôkazov a 
informácií predložených podľa odseku 
1 určí, že systém priemyselného odvetvia, 
ktorý je účinne vykonávaný zodpovedným 
dovozcom, umožňuje zodpovednému 
dovozcovi dodržiavať povinnosti 
vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 a 7, externé 
audity vykonávané podľa týchto systémov 
sa uznajú v rámci tohto nariadenia. 

 3. Zúčastnené strany informujú Komisiu 
o všetkých zmenách alebo aktualizáciách 
systémov priemyselných odvetví 
akreditovanými v súlade s odsekom 3. 

 4. Komisia zruší akreditáciu v prípade, 
keď určila, že zmenami alebo 
aktualizáciami v systéme priemyselného 
odvetvia sa narušuje schopnosť 
zodpovedného dovozcu plniť si povinnosti 
vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 a 7, alebo 
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v prípade, ak opakované alebo významné 
prípady porušenia povinností 
zodpovedných dovozcov súvisia 
s nedostatkami systému. 

 5. Komisia zriadi a aktualizuje internetový 
register akreditovaných systémov 
priemyselných odvetví. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Pozmeňujúci návrh  150 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Samocertifikácia dovozcov 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 7 b (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7b 

 Náležitá starostlivosť podnikov v dolnej 
časti dodávateľského reťazca 

 1. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca v pôsobnosti tohto nariadenia v 
súlade s usmerneniami OECD v dobrej 
viere vyvinú úsilie a prijmú všetky 
opodstatnené opatrenia na zistenie a 
riešenie rizík vo svojom dodávateľskom 
reťazci zdrojov v súlade s článkami 4 a 5, 
a to aj : 

 a) vytvorením vhodného riadenia 
spoločnosti; 

 b) určením, s vyvinutím maximálneho 
úsilia, taviarní a rafinérií vo svojom 
dodávateľskom reťazci zdrojov; 

 c) posúdením postupov náležitej 
starostlivosti týchto taviarní a rafinérií na 
základe akýchkoľvek dostupných 
auditovaných správ a/alebo prípadne 
ďalších relevantných informácií; 

 d) vyvinutím odôvodneného a 
primeraného úsilia na zmiernenie rizika v 
súlade s politikou náležitej starostlivosti a 
plánom riadenia rizika; ako aj 
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 e) každoročným zverejňovaním správ v čo 
najširšom meradle, a to aj na internete, o 
politikách a postupoch náležitej 
starostlivosti dodávateľského reťazca 
týkajúcich sa zodpovedného získavania 
zdrojov. 

 2. Všetky podniky v dolnej časti 
dodávateľského  reťazca môžu vyvíjať 
toto úsilie prostredníctvom účasti na 
programoch zameraných na priemysel a 
zabezpečiť, aby uskutočnili progresívne, 
merateľné a včasné zlepšenie 
dodržiavania ustanovení tohto článku. 

 3. Mikropodniky, ako sa vymedzujú v 
článku 2 písm. qb), ktoré sú podnikmi v 
dolnej časti dodávateľského reťazca, 
môžu vykonávať náležitú starostlivosť 
podľa odsekov 1 a 2 dobrovoľne. 

 4. Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca dodržiavajú ustanovenia tohto 
článku podľa kritérií stanovených 
Komisiou od 24 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Odsek 1 písm. 
b) sa musí dodržiavať 48 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.5.2015 A8-0141/151 

Pozmeňujúci návrh  151 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Samocertifikácia dovozcov 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 10 – odsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány členského štátu 

vykonávajú primerané ex post kontroly, 

aby sa uistili, či samocertifikovaní 
zodpovední dovozcovia nerastov a kovov v 

rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

dodržiavajú povinnosti stanovené v 

článkoch 4, 5, 6 a 7. 

1. Príslušné orgány členského štátu 

vykonávajú primerané ex post kontroly, 

aby sa uistili, či zodpovední dovozcovia 

nerastov a kovov v rámci rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú 

povinnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 

7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Pozmeňujúci návrh  152 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Samocertifikácia dovozcov 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 12 – odsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány si vymieňajú 

informácie, a to aj s príslušnými colnými 

orgánmi v súvislosti so samocertifikáciou 
a vykonanými ex post kontrolami. 

1. Príslušné orgány si vymieňajú 

informácie, a to aj s príslušnými colnými 

orgánmi v súvislosti s vykonanými ex post 

kontrolami. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Pozmeňujúci návrh  153 
Maria Arena, David Martin 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Samocertifikácia dovozcov 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 15 – odsek 3 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie 

a účinnosť tohto nariadenia tri roky po 

nadobudnutí jeho účinnosti a potom 

každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 

podporu a náklady zodpovedného 

získavania nerastov z oblastí ovplyvnených 

konfliktom a vysokorizikových oblastí v 

rozsahu jeho pôsobnosti. Komisia predloží 

správu o preskúmaní Európskemu 

parlamentu a Rade. 

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie 

a účinnosť tohto nariadenia tri roky po 

nadobudnutí jeho účinnosti a potom 

každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 

zahrnuté prírodné zdroje, podporu a 

náklady zodpovedného získavania nerastov 

z oblastí ovplyvnených konfliktom a 

vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho 

pôsobnosti. Komisia predloží správu o 

preskúmaní Európskemu parlamentu a 

Rade. 

Or. en 

 

 


