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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel plně podporuje hlavní cíl legislativního návrhu, kterým je odstranění vazby mezi 
konfliktem a nelegálním využíváním nerostných surovin. Odstranění tohoto propojení má 
klíčový význam, neboť tzv. „konfliktní minerály“ narušují snahy vlád o sociální a 
hospodářský rozvoj, který není omezen na vybrané skupiny, o řádnou správu věcí veřejných, 
právní stát a ochranu lidských práv. 

Dne 25. května 2011 přijala ministerská rada OECD Pokyny OECD pro náležitou péči 
v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty 
a vysoce rizikových oblastí. Mají pomoci podnikům dodržovat lidská práva a vyvarovat se 
toho, aby svými postupy získávání nerostných surovin přispívaly ke konfliktům. Pokyny 
OECD jsou považovány za dobrovolný mezinárodní rámec pro opatření náležité péče, jež 
mají uplatňovat podniky, které mají povinnost vypracovávat zprávu o konfliktních minerálech 
podle oddílu 1502 Dodd-Frankova zákona. Mimoto získaly podporu OSN a rovněž v 
prohlášení z Lusaky podepsaném 11 vedoucími představiteli států mezinárodní konference o 
oblasti Velkých jezer (ICGLR) se uvádí, že postupy a normy pokynů OECD budou začleněny 
do šesti nástrojů regionální iniciativy proti nezákonnému využívání přírodních zdrojů. 
Navzdory této široké podpoře je uplatňování tohoto dobrovolného rámce pro náležitou péči ze 
strany podniků nízké (pouze 12 %).

U návrhu Komise v jeho současné podobě, která je založená na přístupu „neškodit“, hrozí, že 
také nepřinese nic dobrého. Navrhovatel zastává názor, že by Evropská unie měla v této 
otázce zaujmout vůdčí přístup a vytvořit povinný mechanismus autocertifikace pro subjekty 
zabývající se rafinací a dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata pocházejících 
z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Tento přístup by odpovídal 
4. alternativě, kterou Komise zvažovala ve svém posouzení dopadu. 

Tento návrh nařízení nelze pokládat za pouhý samostatný nástroj obchodní politiky, nýbrž by 
na něj mělo být nahlíženo z širší mezinárodní perspektivy, včetně rozvojové spolupráce. Aby 
byla zaručena účinnost jeho provádění, budou souběžně s tímto nařízením uzákoněna také 
doprovodná opatření uvedená ve společném sdělení s názvem „Zodpovědné získávání 
nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových 
oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)8). 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
zohlednil následující pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné 
suroviny mají v oblastech postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových oblastech 
velký rozvojový potenciál, mohou být
příčinou sporů, pokud příjmy z nich 
přispívají k vypuknutí nebo pokračování 
násilných konfliktů, což narušuje 
vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu
a právní stát. V těchto oblastech je pro mír 
a stabilitu zásadní prolomení spojitosti 
mezi konflikty a nelegálním využíváním 
nerostných surovin.

(1) Navzdory tomu, že přírodní nerostné 
suroviny mají v oblastech postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových oblastech 
velký rozvojový potenciál, jsou-li 
spravovány udržitelným způsobem, jsou
příčinou sporů a příjmy z nich přispívají k 
vypuknutí nebo pokračování násilných 
konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o 
rozvoj, řádnou správu a právní stát.
V těchto oblastech je pro mír a stabilitu 
zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty 
a nelegálním využíváním nerostných 
surovin.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V těžebním průmyslu běžně dochází 
k porušování lidských práv, které může 
mít formu dětské práce, sexuálního násilí, 
mizení osob, nuceného stěhování a ničení 
rituálně nebo kulturně významných míst.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 7. října 2010 schválil Evropský 
parlament usnesení vyzývající Unii 

(7) Ve svých usneseních ze dne 7. října
20108a, 8. března 20118b, 5. července 
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přijímat právní předpisy po vzoru zákona 
USA o „konfliktních minerálech“, 
známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova 
zákona o reformě finančních trhů a ochraně 
spotřebitele; a Komise ve svých sděleních 
z let 20119 a 201210 oznámila svůj záměr 
zabývat se způsoby, jak zlepšit 
transparentnost v dodavatelském řetězci, 
včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z 
roku 2012 a v souladu se závazkem, který 
učinila na zasedání rady ministrů OECD 
v květnu 2011, se Komise rovněž 
zasazovala o větší podporu a využívání 
pokynů OECD pro nadnárodní podniky a 
pokynů OECD pro náležitou péči, a to i 
mimo členské státy OECD.

20118c a 26. února 20148d žádal Evropský 
parlament, aby Unie přijala právní 
předpisy po vzoru zákona USA o
„konfliktních minerálech“, známého jako 
oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o 
reformě finančních trhů a ochraně 
spotřebitele; a Komise ve svých sděleních 
z let 20119 a 201210 oznámila svůj záměr 
zabývat se způsoby, jak zlepšit 
transparentnost v dodavatelském řetězci, 
včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z 
roku 2012 a v souladu se závazkem, který
učinila na zasedání rady ministrů OECD 
v květnu 2011, se Komise rovněž 
zasazovala o větší podporu a využívání 
pokynů OECD pro nadnárodní podniky a 
pokynů OECD pro náležitou péči, a to i 
mimo členské státy OECD.

__________________ __________________
8a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 7. října 2010 o nedostatečné ochraně 
lidských práv a spravedlnosti 
v Demokratické republice Kongo.
8b Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 8. března 2011 o daních a rozvoji –
Spolupráce s rozvojovými zeměmi na 
podpoře řádné správy v daňové oblasti.
8c Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 5. července 2011 o zvyšování dopadu 
rozvojové politiky EU.
8d Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 26. února 2014 o podpoře rozvoje 
prostřednictvím odpovědných obchodních 
praktik, včetně úlohy těžebního průmyslu 
v rozvojových zemích.

9 Komoditní trhy a oblast surovin, 
COM(2011) 25 v konečném znění.

9 Komoditní trhy a oblast surovin, 
COM(2011) 25 v konečném znění.

10 Obchod, růst a rozvoj, COM(2012) 22 v 
konečném znění.

10 Obchod, růst a rozvoj, COM(2012) 22 v 
konečném znění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V kontextu tohoto nařízení je náležitá 
péče v dodavatelském řetězci soustavným, 
proaktivním a reaktivním procesem, jehož 
prostřednictvím hospodářské subjekty 
monitorují a spravují svůj nákup a prodej 
s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke vzniku 
či prohlubovaní konfliktů a jejich 
nepříznivých dopadů.

(9) V kontextu tohoto nařízení a v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči je 
náležitá péče v dodavatelském řetězci 
soustavným, proaktivním a reaktivním 
procesem, jehož prostřednictvím 
hospodářské subjekty v předvýrobní i 
povýrobní části dodavatelského řetězce
monitorují a spravují svůj nákup a prodej s 
cílem zajistit, aby dodržovaly lidská práva 
a nepřispívaly ke vzniku či prohlubovaní 
konfliktů a jejich nepříznivých dopadů, a 
to jak přímo v těžebním odvětví, tak 
nepřímo v rámci širšího společenství.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj 
zájem o zodpovědné získávání nerostných
surovin v rámci veřejné konzultace a 
poskytly informace o stávajících systémech 
v rámci odvětví navržených v zájmu 
splnění jejich cílů v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků, požadavků 
zákazníků a v zájmu zabezpečení svých 
dodávek. Společností Unie nicméně 
oznámily rovněž řadu obtíží při 
uplatňování náležité péče v dodavatelském 
řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí 
celosvětových dodavatelských řetězců 
zahrnujících velký počet hospodářských 
subjektů, které často nemají dostatečné 
povědomí nebo jsou z etického hlediska 
neuvědomělé. Komise by měla sledovat 
náklady spojené se zodpovědným 
získáváním a jejich možný dopad 
na konkurenceschopnost, zejména pro 

(12) Společnosti v Unii vyjádřily svůj 
zájem o zodpovědné získávání nerostných 
surovin v rámci veřejné konzultace a 
poskytly informace o stávajících systémech 
v rámci odvětví navržených v zájmu 
splnění jejich cílů v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků, požadavků 
zákazníků a v zájmu zabezpečení svých 
dodávek. V souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči je zohledňována okolnost, 
že v oblastech postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastech s sebou nese 
náležitá péče praktické problémy, a že její 
uplatňování tudíž vyžaduje flexibilitu. 
Povaha a rozsah náležité péče, která je 
s ohledem na individuální podmínky 
daného podniku vhodná, záleží na řadě 
faktorů, mezi něž patří velikost a 
postavení podniku v rámci dodavatelského 
řetězce, přičemž jsou plně zohledňovány 
problémy, s nimiž se potýkají malé a 
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malé a střední podniky. střední podniky.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Subjekty zabývající se tavením a 
rafinací jsou důležitou součástí světových 
dodavatelských řetězců nerostných 
surovin, neboť jsou obvykle posledním 
článkem, kde může být náležitá péče 
účinně zajištěna prostřednictvím
shromažďování, poskytování a ověřování 
informací týkajících se původu nerostných 
surovin a důkazního řetězce. Po této 
zpracovatelské fázi je zpětné vysledování 
původu nerostů často považováno za 
neproveditelné. Unijní seznam 
zodpovědných subjektů zabývajících se 
tavením a rafinací by proto mohl
společnostem v povýrobní části poskytnout 
transparentnost a jistotu, pokud jde
postupy náležité péče v dodavatelském 
řetězci.

(13) Dovozci jsou důležitou 
součástí světových dodavatelských řetězců 
nerostných surovin a kovů, neboť mají
díky svému postavení obvykle lepší 
možnosti shromažďování, poskytování a 
ověřování informací týkajících se původu 
nerostných surovin a kovů a důkazního 
řetězce. Unijní seznam zodpovědných
dovozců by proto mohl poskytnout 
transparentnost a jistotu podnikům v 
povýrobní části, které jsou v závislosti na 
svém postavení v dodavatelském řetězci 
samy povinny dodržovat postupy náležité 
péče definované v tomto nařízení a 
pokyny OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování autocertifikace ze strany 
zodpovědných dovozců, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol s cílem ověřit, zda zodpovědní 
dovozci nerostných surovin a /nebo kovů v 

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování certifikace ze strany 
zodpovědných dovozců, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol s cílem ověřit, zda certifikovaní
zodpovědní dovozci nerostných surovin 
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působnosti tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržují závazky náležité 
péče v dodavatelském řetězci. Záznamy 
o takovýchto kontrolách se uchovávají 
nejméně 5 let. Členské státy jsou 
odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

a /nebo kovů v působnosti tohoto nařízení 
dodržují závazky náležité péče v 
dodavatelském řetězci. Záznamy 
o takovýchto kontrolách se uchovávají 
nejméně 5 let. Komise by měla být 
odpovědná za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení a za oznámení těchto 
pravidel členským státům.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby byly zajištěny vhodné 
podmínky provádění tohoto nařízení, 
prováděcí pravomoci by měly být svěřeny 
Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se 
seznamu zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací
a seznamu příslušných orgánů členských 
států by měly být vykonávány v souladu 
s nařízením (EU) č. 182/201111.

(15) Aby byly zajištěny vhodné 
podmínky provádění tohoto nařízení, 
prováděcí pravomoci by měly být svěřeny 
Komisi. Prováděcí pravomoci týkající se 
seznamu zodpovědných dovozců 
a seznamu příslušných orgánů členských 
států by měly být vykonávány v souladu 
s nařízením (EU) č. 182/201111.

__________________ _______________
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Aby byla zajištěna efektivita tohoto 
nařízení, pokud jde o průběžnou 
identifikaci nerostných surovin a kovů, 
jejichž získávání je využíváno 
k financování ozbrojených skupin a 
bezpečnostních sil v oblastech postižených 
konflikty a ve vysoce rizikových oblastech, 
měla by být Komisi v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřena pravomoc přijímat akty 
pozměňující podle potřeby seznam 
nerostných surovin a kovů uvedený v 
příloze I. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti 
prováděla odpovídající konzultace, a to i 
na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Radě a Evropskému parlamentu zprávy o 
účinnosti systému. Tři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a poté každých 
šest let by měla Komise přezkoumat jeho 
fungování a účinnost, a to včetně přezkumu 
podpory zodpovědného získávání 
nerostných surovin, na které se vztahuje, z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí. Zprávy mohou být 
případně doplněny o příslušné legislativní 
návrhy, které mohou obsahovat závazná 

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Radě a Evropskému parlamentu zprávy o 
účinnosti systému. Tři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a poté každých 
šest let by měla Komise přezkoumat jeho 
fungování a účinnost, a to včetně přezkumu 
podpory zodpovědného získávání 
nerostných surovin a kovů, na které se 
vztahuje, z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou 
být případně doplněny o příslušné 
legislativní návrhy;
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opatření.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 
pro autocertifikaci založenou na náležité
péči v rámci dodavatelského řetězce 
s cílem omezit možnosti ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na 
obchodu s cínem, tantalem, wolframem, 
jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby 
zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde 
o dodavatelské postupy dovozců a 
subjektů zabývajících se tavením a 
rafinací, jež získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 
pro náležitou péči v rámci dodavatelského 
řetězce, která je povinná s cílem vymýtit 
obchodování s nerostnými surovinami a 
kovy prováděné ozbrojenými skupinami 
a bezpečnostními silami12. Je navržen tak, 
aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud 
jde o dodavatelský řetězec nerostných 
surovin a kovů, zejména subjekty 
zabývající se tavením a rafinací, jež výše 
uvedené materiály získávají z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí.

__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní 
sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích nerostných 
surovin z oblastí postižených konflikty či 
vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, 
vydavatelství OECD (OECD(2013)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 
se náležité péče v dodavatelském řetězci 
pro dovozce působící v Unii, kteří se 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 
se náležité péče v dodavatelském řetězci 
pro všechny dovozce působící v Unii, kteří
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rozhodnou provádět autocertifikaci jako 
zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů 
sestávajících z cínu, tantalu, wolframu 
a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak 
je stanoveno v příloze I.

získávají nerostné suroviny a kovy 
spadající do působnosti tohoto nařízení a 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči. Je navrženo tak, aby zaručovalo 
transparentnost a zpětnou sledovatelnost 
jejich postupů získávání nerostných 
surovin z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí, s cílem 
minimalizovat násilné konflikty a 
porušování lidských práv nebo jim 
předcházet tím, že dojde k omezení 
možností ozbrojených skupin a 
bezpečnostních sil s těmito nerostnými 
surovinami a kovy obchodovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení se vztahuje na podniky 
všech úrovní dodavatelského řetězce 
nerostných surovin a kovů, u nichž je 
možné, že budou dodávat nebo využívat 
nerostné suroviny a kovy pocházející 
z oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aby nedocházelo k nezamýšlenému 
narušování trhu, rozlišuje toto nařízení 
mezi úlohou podniků nacházejících se 
v předvýrobní a v povýrobní části 
dodavatelského řetězce. Uplatňování 
náležité péče musí být přizpůsobeno 
činnostem daného podniku a jeho 
postavení v dodavatelském řetězci.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

2c. Komise může ve spolupráci 
s certifikačními orgány a v souladu 
s pokyny OECD vydat další pokyny 
týkající se povinností, jež musí podniky 
v závislosti na svém postavení 
v dodavatelském řetězci splnit, s cílem 
zajistit, že bude tento systém zahrnovat 
flexibilní postup, jenž bude přihlížet k 
postavení malých a středních podniků. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „nerostnými surovinami“ se rozumí rudy 
a koncentráty obsahující cín, tantal a 
wolfram, a zlato, jak je uvedeno v příloze 
I;

a) „nerostnými surovinami a kovy 
spadajícími do působnosti tohoto 
nařízení“ se rozumí všechny nerostné 
suroviny a kovy uvedené v příloze I; 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „kovy“ se rozumí kovy, které sestávají z 
cínu, tantalu, wolframu, a zlata, nebo tyto 
prvky obsahují, jak je uvedeno v příloze I;

vypouští se 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „pokyny OECD pro náležitou péči“ se 
rozumí pokyny OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí: 
druhé vydání, vydavatelství OECD 
(OECD(2013)), včetně všech doporučení 
Rady, příloh a dodatků, které mohou být 
pravidelně pozměňovány nebo 
nahrazovány;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „oblastmi postiženými konflikty či 
vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí 
oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt 
či přetrvává nestabilita po ukončení 
konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je 
státní správa a bezpečnost slabá nebo 
neexistuje, jak je tomu v případě 
zhroucených států, a oblasti, ve kterých 
dochází k všeobecně rozšířenému 
a systematickému porušování 
mezinárodního práva, včetně porušování 
lidských práv;

e) „oblastmi postiženými konflikty či 
vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí 
oblasti vyznačující se probíhajícím 
ozbrojeným konfliktem, všeobecně 
rozšířenými násilnostmi či jinými 
hrozbami pro obyvatele a pro tyto účely 
platí, že:

i) ozbrojený konflikt může mít různou 
podobu, může se jednat například o 
konflikt, který má nebo nemá 
mezinárodní rozměr, do něhož mohou být 
zapojeny dva nebo více států nebo může 
mít podobu osvobozeneckých válek, 
povstání či občanských válek; a

ii) mezi vysoce rizikové oblasti mohou 
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patřit oblasti politicky nestabilní nebo 
vystavené politickým represím, oblasti 
se slabými institucemi a ohroženou 
bezpečností, oblasti se zhroucenou 
občanskou infrastrukturou a všeobecně 
rozšířenými násilnostmi, přičemž oba typy 
oblastí se často vyznačují všeobecně 
rozšířeným porušováním lidských práv a 
nedodržováním vnitrostátního či 
mezinárodního práva;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „podniky v povýrobní části“ se rozumí 
obchodníci a burzy s kovy, výrobci 
součástí, výrobci produktů, výrobci 
původního zařízení a maloobchodníci;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba, která deklaruje
nerostné suroviny nebo kovy, na které se 
vztahuje toto nařízení, za účelem jejich 
propuštění do volného oběhu ve smyslu 
čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba, která poprvé uvádí 
na trh nerostné suroviny nebo kovy, na 
které se vztahuje toto nařízení, za účelem 
jejich propuštění do volného oběhu ve 
smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 
2913/199213;

__________________ __________________
13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
19.10.1992, s. 1).

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
19.10.1992, s. 1).
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „zodpovědným dovozcem“ se rozumí 
každý dovozce, který se rozhodne 
provádět autocertifikaci podle pravidel 
stanovených v tomto nařízení;

h) „zodpovědným dovozcem“ se rozumí 
každý dovozce nerostných surovin a kovů, 
který dodržuje pravidla stanovená v tomto 
nařízení;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zodpovědným podnikem“ se rozumí 
každý podnik, který splňuje pravidla 
náležité péče definovaná v pokynech 
OECD pro náležitou péči; 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o 
dodržování povinností týkajících se 
systémů řízení, řízení rizik, auditů 
prováděných třetí stranou a poskytování 
informací, jak je uvedeno v tomto 
nařízení;

i) „evropským certifikátem zodpovědného 
dovozce“ se rozumí doklad vydaný 
příslušnými orgány každému dovozci, 
který dodržuje pravidla stanovená v tomto 
nařízení;



PE539.796v05-00 16/27 AD\1055119CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. -n a (nové)  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) „podniky v předvýrobní části“ se 
rozumí důlní podniky (řemeslné podniky a 
producenti malého nebo velkého 
rozsahu), místní obchodníci či vývozci ze 
zemí původu nerostných surovin nebo 
kovů, mezinárodní obchodníci s 
koncentráty, podniky zabývající se 
opětovným zpracováním nerostných 
surovin a kovů a subjekty zabývající se 
jejich tavením či rafinací;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. o 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ 
se rozumí povinnosti zodpovědných
dovozců cínu, tantalu a wolframu, jejich 
rud, a zlata související s jejich systémy 
řízení, řízením rizik, audity prováděnými 
třetí stranou a poskytováním informací 
s cílem zjistit a řešit skutečná a potenciální 
rizika spojená s oblastmi postiženými 
konflikty či vysoce rizikovými oblastmi, 
aby předešli negativním dopadům 
souvisejícím s jejich činnostmi, které se 
týkají získávání nerostných surovin, nebo 
je zmírnili;

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ 
se rozumí povinnosti zodpovědných
podniků související s jejich systémy řízení, 
řízením rizik, audity prováděnými třetí 
stranou a poskytováním informací s cílem 
zjistit a řešit skutečná a potenciální rizika 
spojená s oblastmi postiženými konflikty či 
vysoce rizikovými oblastmi, aby předešli 
negativním dopadům souvisejícím s jejich 
činnostmi, které se týkají získávání 
nerostných surovin, nebo je zmírnili a aby 
zajistili, že těmito svými činnostmi 
nebudou přispívat k nelegálnímu obchodu 
s nerostnými surovinami a kovy a k 
financování konfliktů a nezpůsobí 
porušování lidských práv;
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. -q a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) „ozbrojenými skupinami a 
bezpečnostními silami“ se rozumí skupiny 
uvedené v příloze II pokynů OECD pro 
náležitou péči; 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Certifikace zodpovědných dovozců

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 
kovů, na které se vztahuje toto nařízení,
může provést autocertifikaci jako 
zodpovědný dovozce tak, že příslušnému 
orgánu členského státu oznámí, že 
dodržuje povinnosti náležité péče v 
dodavatelském řetězci stanovené v tomto 
nařízení. Oznámení musí obsahovat 
dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje své 
dodržování povinností, včetně výsledků 
nezávislých auditů provedených třetí 
stranou.

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 
kovů, na které se vztahuje toto nařízení, je 
příslušným orgánem členského státu 
certifikován jako zodpovědný dovozce
poté, co oznámí, že dodržuje povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci 
stanovené v tomto nařízení. Oznámení 
musí obsahovat dokumentaci, v níž 
dovozce potvrzuje své dodržování 
povinností, včetně výsledků nezávislých 
auditů provedených třetí stranou.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států musí 
provádět vhodné následné kontroly, aby 
bylo zajištěno, že zodpovědní dovozci 
nerostných surovin nebo kovů spadajících 
do působnosti tohoto nařízení, kteří 
provedli autocertifikaci, dodržují své 
povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto 
nařízení.

2. Příslušné orgány členských států musí 
provádět vhodné následné kontroly, aby 
bylo zajištěno, že certifikovaní zodpovědní 
dovozci nerostných surovin nebo kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení 
dodržují své povinnosti podle článků 4, 5, 
6, a 7 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky související se systémem řízení Závazky související se systémem řízení pro 
dovozce

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení:

Každý dovozce nerostných surovin a kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči:

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně 
představí svou politiku pro dodavatelský 
řetězec nerostných surovin a kovů 
potenciálně pocházejících z oblastí 
postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí;

a) přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně 
a systematicky představí svou politiku pro 
dodavatelský řetězec nerostných surovin a 
kovů potenciálně pocházejících z oblastí 
postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti vyplývající z řízení rizik Povinnosti vyplývající z řízení rizik pro 
dovozce

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a 

Závazky související se systémem řízení a 
povinnosti vyplývající z řízení rizik pro 
podniky 

Podniky v povýrobní části mimo jiné 
s vynaložením veškerého úsilí identifikují 
postupy náležité péče subjektů v jejich 
dodavatelském řetězci zabývajících se 
tavením a rafinací, podrobí je přezkumu a 
posoudí, zda tyto subjekty dodržují 
opatření náležité péče uvedená 
v pokynech OECD pro náležitou péči. 
Podniky v povýrobní části se mohou 
účastnit systémů, které v rámci celého 
odvětví posuzují dodržování pokynů 
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OECD pro náležitou péči ze strany 
subjektů zabývajících se tavením a 
rafinací, a mohou informace, které tyto 
systémy poskytují, využívat v rámci své 
snahy o splnění doporučení obsažených v 
pokynech OECD pro náležitou péči a 
rovněž je poskytovat veřejnosti.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodržuje auditní zásady nezávislosti, 
povolanosti a odpovědnosti, jak je uvedeno 
v pokynech OECD pro náležitou péči.

c) dodržuje auditní zásady nezávislosti, 
povolanosti a odpovědnosti a platný 
rozsah auditu, jeho kritéria a postupy, jak 
je uvedeno v pokynech OECD pro 
náležitou péči.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název a adresu každého ze 
zodpovědných subjektů zabývajících se 
tavením nebo rafinací v jeho 
dodavatelském řetězci;

a) název a adresu každého ze subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací 
a/nebo každého podniku v jeho 
dodavatelském řetězci;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů b) výsledky nezávislých auditů 
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provedených třetí stranou a týkajících se 
každého zodpovědného subjektu 
zabývajícího se tavením nebo rafinací 
v jeho dodavatelském řetězci provedených 
v souladu s oblastí působnosti, cíli 
a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto 
nařízení;

provedených třetí stranou a týkajících se 
každého subjektu zabývajícího se tavením 
nebo rafinací a/nebo každého podniku
v jeho dodavatelském řetězci provedených 
v souladu s oblastí působnosti, cíli 
a zásadami stanovenými v článku 6 tohoto 
nařízení;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědný dovozce nerostných 
surovin nebo kovů, na které se vztahuje 
toto nařízení, poskytne subjektům v 
povýrobní části dodavatelského řetězce, 
které nakupují přímo od něj, všechny 
informace získané a udržované podle jeho 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
při řádném zohlednění obchodního 
tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže.

4. Každý podnik poskytne subjektům v 
povýrobní části dodavatelského řetězce, 
které nakupují přímo od něj, všechny 
informace získané a udržované podle jeho 
náležité péče v dodavatelském řetězci, při 
řádném zohlednění obchodního tajemství a 
jiných rizik týkajících se hospodářské 
soutěže.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací

Seznam zodpovědných dovozců 
nerostných surovin a kovů

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise na základě informací, které 
poskytly členské státy ve svých zprávách 
podle článku 15, přijímá a zveřejňuje 
rozhodnutí obsahující seznam s názvy 
a adresami zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací
nerostných surovin spadajících do 
působnosti tohoto nařízení.

1. Komise na základě informací, které 
poskytly členské státy ve svých zprávách 
podle článku 15, přijímá a zveřejňuje 
rozhodnutí obsahující seznam s názvy 
a adresami zodpovědných dovozců
nerostných surovin a kovů spadajících do 
působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise včas aktualizuje informace 
uvedené na seznamu. Komise odstraní ze 
seznamu názvy subjektů zabývajících se 
tavením a rafinací, které již nejsou 
členskými státy považovány za 
zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 
odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících 
se tavením a rafinací v dodavatelském 
řetězci dovozců, kteří již nejsou 
považováni za zodpovědné dovozce.

4. Komise včas aktualizuje informace 
uvedené na seznamu. Každých šest měsíců 
odstraní Komise ze seznamu názvy
dovozců, kteří již nejsou členskými státy
považováni za zodpovědné dovozce 
v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy 
subjektů zabývajících se tavením a rafinací 
v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již 
nejsou považováni za zodpovědné 
dovozce.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné orgány členských států 
zveřejní zprávu, v níž podrobně uvedou 
veškerá zjištění všech následných kontrol, 
vhodným způsobem vysvětlí důvody těchto 
zjištění a připojí jakékoli dokumenty, na 
nichž svá zjištění zakládají.



AD\1055119CS.doc 23/27 PE539.796v05-00

CS

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a

Informace o „oblastech postižených 
konflikty“ či o „vysoce rizikových 
oblastech“

Komise v úzké spolupráci s Evropskou 
službou pro vnější činnost poskytne 
veřejnosti a podnikům dostatečné 
informace ohledně toho, co je „oblastmi 
postiženými konflikty“ či „vysoce 
rizikovými oblastmi“ myšleno a jakým 
způsobem jsou určovány.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě porušení ustanovení tohoto 
nařízení uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata zodpovědným 
dovozcem.

2. V případě porušení ustanovení tohoto 
nařízení vyrozumí příslušné orgány 
členských států zodpovědný podnik o 
nápravných opatřeních, která má 
přijmout.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení stanoví dvouleté 
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přechodné období, které dovozcům 
nerostných surovin a kovů umožní, aby 
splnili své povinnosti týkající se podávání 
veřejných zpráv.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Veškeré změny v pokynech OECD se 
obdobně použijí i v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Doprovodná opatření

1. Komise předloží během přechodného 
období legislativní návrh, v němž stanoví 
doprovodná opatření s cílem zvýšit 
účinnost tohoto nařízení v souladu se 
společným sdělením Evropskému 
parlamentu a Radě nazvaným 
„Zodpovědné získávání nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření 
integrovaného přístupu EU“ 
(JOIN(2014)8).

– Doprovodná opatření zajišťující 
integrovaný přístup EU k závazku 
zodpovědného získávání nerostných 
surovin:

a) podpora v podobě pobídek určená 
podnikům získávajícím zdroje 
zodpovědným způsobem a technická 
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pomoc a pokyny podnikům s přihlédnutím 
k situaci malých a středních podniků a 
jejich postavení v dodavatelském řetězci s 
cílem usnadnit dodržování požadavků 
tohoto nařízení;

b) pokračující politické dialogy s třetími 
zeměmi a jinými zúčastněnými stranami, 
včetně možnosti harmonizace 
s vnitrostátními a regionálními 
certifikačními systémy a spolupráce s 
iniciativami partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

c) trvalá a cílená rozvojová spolupráce 
se třetími zeměmi, zejména pomoc 
s uváděním na trh nerostných surovin, 
které nepocházejí z oblastí postižených 
konfliktem, a napomáhání místním 
podnikům při dodržování tohoto nařízení; 

d) úzká spolupráce s členskými státy 
zaměřující se na vytváření doplňkových 
iniciativ v oblasti informování 
spotřebitelů, investorů a zákazníků, jakož 
i další pobídky na podporu zodpovědného 
obchodního chování a doložky o plnění 
v rámci dodavatelských smluv 
podepsaných vnitrostátními orgány 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU.

2. Komise předloží každoročně zprávu o 
plnění týkající se doprovodných opatření 
prováděných podle odstavce 1 a jejich 
dopadu a efektivity.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b

Přenesení pravomocí
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15c za účelem změny seznamu 
nerostných surovin a kovů uvedeného 
v příloze I.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15c

Výkon přenesené pravomoci

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 15a je 
svěřena Komisi na období … let od *. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto … období. Přenesení 
pravomocí se automaticky prodlužuje o 
stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

_________________

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost. 
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