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Predlog spremembe  154 
Louis Michel in drugi 
 

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 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 

Unije, ki se odločijo, da se bodo 

samopotrdili kot odgovorni uvozniki 

mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 

tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 

njih, kot je določeno v Prilogi I. 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za vse 

uvoznike Unije, ki v skladu s smernicami 

OECD pridobivajo minerale in kovine, ki 

jih ureja ta uredba; namen teh smernic je 

zagotoviti preglednost in sledljivost v zvezi 

s pridobivanjem v območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem, zmanjšati ali preprečiti nasilne 

konflikte in kršitve človekovih pravic z 

omejevanjem možnosti za oborožene 

skupine in varnostne sile, kakor je 

opredeljeno v prilogi II smernic OECD o 

potrebni skrbnosti pri trgovanju s temi 

minerali in kovinami; 

Or. fr 
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18.5.2015 A8-0141/155 

Predlog spremembe  155 
Louis Michel in drugi 
 

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 1 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Podjetja v spodnjem delu oskrbovalne 

verige v okviru te uredbe in v skladu s 

smernicami OECD sprejmejo vse ustrezne 

ukrepe, da bi prepoznala in obravnavala 

tveganja, povezana z oskrbovalno verigo z 

minerali in kovinami, ki jih ureja ta 

uredba. V zvezi s tem so zavezana poročati 

o praksi potrebne skrbnosti za odgovorno 

pridobivanje. 

Or. fr 

 

 


