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13.5.2015 A8-0141/149 

Predlog spremembe  149 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 7 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Sektorske sheme 

 1. Ustrezne sektorske sheme lahko na 
Komisijo naslovijo vlogo za akreditacijo v 
skladu s to uredbo. 

 Tovrstna vloga se podpre z dokazili in 
informacijami. 

 2. Če Komisija na podlagi dokazil in 
informacij, zagotovljenih v skladu z 
odstavkom 1, ugotovi, da sektorska shema 
odgovornemu uvozniku, ki jo ustrezno 
izvaja, omogoča, da izpolnjuje obveznosti 
iz členov 4, 5, 6 in 7, se revizije, ki jih v 
okviru sheme opravi tretja stran, priznajo 
po tej uredbi. 

 3. Zainteresirane strani Komisijo obvestijo 
o vseh spremembah in posodobitvah 
sektorskih shem, ki so bile akreditirane v 
skladu z odstavkom 3. 

 4. Komisija prekliče akreditacijo, če 
ugotovi, da spremembe ali posodobitve 
sektorske sheme ogrožajo sposobnost 
odgovornega uvoznika, da izpolnjuje 
obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7, ali če se 
ponavljajoči se ali pomembni primeri 
neizpolnjevanja obveznosti odgovornih 
uvoznikov nanašajo na pomanjkljivosti 
sheme. 
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 5. Komisija vzpostavi in sproti posodablja 
spletni register akreditiranih sektorskih 
shem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Predlog spremembe  150 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 7 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7b 

 Potrebna skrbnost podjetij v spodnjem 
delu oskrbovalne verige 

 1. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne 
verige s področja uporabe te uredbe v 
skladu s smernicami OECD sprejmejo vse 
razumne ukrepe in si v dobri veri 
prizadevajo, da bi v skladu s členoma 4 in 
5 opredelila in obvladala tveganja v svojih 
verigah za oskrbovanje z viri, med 
drugim: 

 (a) uvedejo ustrezen sistem za upravljanje 
družbe; 

 (b) po svojih najboljših močeh prepoznajo 
talilnice in rafinerije v svojih verigah za 
oskrbovanje z viri; 

 (c) ocenijo postopke potrebne skrbnosti v 
teh talilnicah in rafinerijah na osnovi 
razpoložljivih revidiranih poročil in/ali po 
potrebi drugih ustreznih informacij; 

 (d) si razumno in ustrezno prizadevajo za 
ublažitev tveganja v skladu s svojimi 
politikami potrebne skrbnosti in načrti za 
obvladovanje tveganja in 

 (e) čim širše, tudi na spletu, vsako leto 
javno poročajo o svojih politikah in 
praksah potrebne skrbnosti v oskrbovalni 
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verigi za odgovorno pridobivanje. 

 2. Vsa podjetja v spodnjem delu 
oskrbovalne verige lahko vse našteto 
izvajajo v okviru sodelovanja v programih 
pod vodstvom industrije in poskrbijo, da 
bodo pri izpolnjevanju obveznosti iz tega 
člena dosegla postopen, merljiv in 
pravočasen napredek. 

 3. Mikropodjetja iz člena 2(q)(b) v 
spodnjem delu oskrbovalne verige lahko 
potrebno skrbnost izvajajo prostovoljno v 
skladu z odstavkoma 1 in 2. 

 4. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne 
verige začnejo zahteve tega člena na 
podlagi meril, ki jih določi Komisija, 
izpolnjevati 24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe. Zahteve iz odstavka 
1(b) se izpolnijo 48 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Predlog spremembe  151 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 10 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi držav članic izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da samopotrjeni odgovorni uvozniki 
mineralov in kovin iz področja uporabe te 

uredbe upoštevajo svoje obveznosti iz 

členov 4, 5, 6 in 7. 

1. Pristojni organi držav članic izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da odgovorni uvozniki mineralov in kovin 

iz področja uporabe te uredbe upoštevajo 

svoje obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Predlog spremembe  152 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 12 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi izmenjujejo informacije, 

tudi s svojimi carinskimi organi, o 

zadevah, povezanih s samopotrjevanjem in 
izvedenimi naknadnimi pregledi. 

1. Pristojni organi izmenjujejo informacije, 

tudi s svojimi carinskimi organi, o 

zadevah, povezanih z izvedenimi 

naknadnimi pregledi. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Predlog spremembe  153 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 15 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe 

in potem vsakih šest let Komisija pregleda 

delovanje in učinkovitost te uredbe, 

vključno s spodbujanjem in stroški 

odgovornega pridobivanja mineralov iz 

njenega področja uporabe z območij, 

prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 

visokim tveganjem. Komisija poročilo o 

pregledu predloži Evropskemu parlamentu 

in Svetu. 

3. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe 

in potem vsakih šest let Komisija pregleda 

delovanje in učinkovitost te uredbe, 

vključno z zajetimi naravnimi viri, 
spodbujanjem in stroški odgovornega 

pridobivanja mineralov iz njenega področja 

uporabe z območij, prizadetih zaradi 

konfliktov, in območij z visokim 

tveganjem. Komisija poročilo o pregledu 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. en 

 

 

 


