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Pozmeňujúci návrh  154 
Louis Michel et autres 
 
 
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 1 – odsek 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci pre dovozcov 
Únie, ktorí sa rozhodnú vyhlásiť sa za 

zodpovedných dovozcov nerastov alebo 

kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám 

a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa 

uvádza v prílohe I. 

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci pre všetkých 
dovozcov Únie, ktorí získavajú nerasty 

a kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia v súlade s usmernením OECD 

o náležitej starostlivosti. Týmto 

usmernením sa má zaistiť 

transparentnosť a vysledovateľnosť 

dodávateľských postupov dovozcov, ak 

získavajú zdroje v oblastiach 

ovplyvnených konfliktom alebo 

vysokorizikových oblastiach, s cieľom 

minimalizovať násilné konflikty 

a porušovanie ľudských práv alebo 

predchádzať ich vzniku, a to 

obmedzovaním možností ozbrojených 

skupín a bezpečnostných síl, ako sú 

vymedzené v prílohe II k usmerneniu 

OECD o náležitej starostlivosti, uvádzať 

tieto nerasty a kovy na trh. 

Or. fr 
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18.5.2015 A8-0141/155 

Pozmeňujúci návrh  155 
Louis Michel et autres 
 
 
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 1 – odsek 2a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Podniky v dolnej časti dodávateľského 

reťazca prijmú v rámci tohto nariadenia a 

v súlade s usmerneniami OECD všetky 

primerané kroky na identifikáciu a 

riešenie rizík vo svojom dodávateľskom 

reťazci nerastov a kovov, na ktoré sa toto 

nariadenie vzťahuje. V tejto súvislosti sa 

na ne vzťahuje povinnosť informovať o 

svojich postupoch náležitej starostlivosti 

pre zodpovedné získavanie nerastov. 

Or. fr 

 
 


