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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca plne podporuje hlavný cieľ tohto legislatívneho návrhu, a to prerušiť prepojenie 
medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov. Preťať toto prepojenie je mimoriadne 
dôležité, keďže tzv. konfliktné nerasty narúšajú úsilie vlád o dosiahnutie inkluzívneho 
sociálno-ekonomického rozvoja, dobrej správy vecí verejných, právneho štátu a ochrany 
ľudských práv. 

Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov 
nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí prijala ministerská 
rada OECD 25. mája 2011. Jeho cieľom je pomáhať spoločnostiam, aby dodržiavali ľudské 
práva a neprispievali ku konfliktom prostredníctvom svojich postupov získavania nerastov. 
Usmernenie OECD sa uznáva ako dobrovoľný medzinárodný rámec pre opatrenia náležitej 
starostlivosti, ktoré majú zrealizovať spoločnosti, ktoré sú povinné podávať správu 
o konfliktných nerastoch podľa oddielu 1502 Doddovho-Frankovho zákona. Okrem toho toto 
usmernenie získalo podporu Organizácie Spojených národov a takisto vo vyhlásení z Lusaky 
podpísanom 11 vedúcimi predstaviteľmi štátov, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnej 
konferencii o oblasti Veľkých jazier (ICGLR), sa uvádza, že postupy a normy usmernenia 
OECD sa začlenia do šiestich nástrojov regionálnej iniciatívy proti nezákonnému využívaniu 
prírodných zdrojov. Spoločnosti napriek takejto širokej podpore využívajú tento dobrovoľný 
rámec náležitej starostlivosti iba v malej miere (12 %).

Návrh Komisie vo svojej súčasnej podobe založenej na prístupe „nespôsobenia škody“ 
zároveň znamená riziko, že neprinesie ani nič dobré. Spravodajca sa domnieva, že Európska 
únia by mala preukázať v tejto problematike vedúce postavenie a vytvoriť mechanizmus 
povinnej samocertifikácie pre rafinérie a dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata 
s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach. Tento 
prístup by bol v súlade s možnosťou IV zvažovanou v posúdení vplyvu, ktoré vypracovala 
Komisia. 

Tento návrh nariadenia nemožno považovať iba za samostatný nástroj obchodnej politiky, ale 
mal by sa vnímať zo širšieho medzinárodného hľadiska vrátane rozvojovej spolupráce. S 
cieľom zaručiť efektívnosť jeho vykonávania je nevyhnutné súbežne s týmto nariadením 
prijať sprievodné opatrenia uvedené v spoločnom oznámení s názvom Zodpovedné získavanie 
nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: 
smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN(2014)8). 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:



PE539.796v05-00 4/29 AD\1055119SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom alebo vo 
vysokorizikových oblastiach, napriek 
tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, 
môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich 
podnecujú vznik alebo podporujú 
pokračovanie násilného konfliktu a 
podkopávajú tak vnútroštátne snahy o 
rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre 
mier a stabilitu v týchto oblastiach je 
nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi 
konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.

(1) Prírodné nerastné zdroje v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom alebo vo 
vysokorizikových oblastiach, napriek 
tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, 
ak sa spravujú udržateľným spôsobom, sú
príčinou sporu a príjmy z nich podnecujú 
vznik alebo podporujú pokračovanie 
násilného konfliktu, a podkopávajú tak 
vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu 
a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto 
oblastiach je nanajvýš dôležité preťať 
prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou 
ťažbou nerastov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Porušovanie ľudských práv je v 
ťažobnom priemysle bežné a môže 
zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, 
miznutie ľudí, nútené vysťahovanie a 
ničenie rituálne alebo kultúrne 
významných pamiatok.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európsky parlament prijal 7. októbra 
2010 uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ, aby 
prijímala právne predpisy v súlade s 
americkým zákonom o nerastoch z 
konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 
Doddovho-Frankovho zákona o reforme 
Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a 
Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 
20119 a 201210 oznámila svoj zámer 
preskúmať, ako možno zlepšiť 
transparentnosť v rámci dodávateľského 
reťazca vrátane aspektov náležitej 
starostlivosti. Komisia sa v druhom 
zmienenom oznámení a v súlade so 
záväzkom, ktorý prijala na májovej 
ministerskej rade OECD v roku 2011, 
takisto vyjadrila za väčšiu podporu 
usmerneniam OECD pre nadnárodné 
podniky a za ich širšie využívanie, ako aj 
za využívanie usmernenia o náležitej 
starostlivosti, a to aj mimo členských 
štátov OECD.

(7) Európsky parlament vo svojich 
uzneseniach zo 7. októbra 20108a, 
z 8. marca 20118b, 5. júla 20118c

a 26. februára 20148d vyzval Úniu, aby 
prijímala právne predpisy v súlade s 
americkým zákonom o nerastoch z 
konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 
Doddovho-Frankovho zákona o reforme 
Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a 
Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 
20119 a 201210 oznámila svoj zámer 
preskúmať, ako možno zlepšiť 
transparentnosť v rámci dodávateľského 
reťazca vrátane aspektov náležitej 
starostlivosti. Komisia sa v druhom 
zmienenom oznámení a v súlade so 
záväzkom, ktorý prijala na májovej 
ministerskej rade OECD v roku 2011, 
takisto vyjadrila za väčšiu podporu 
usmerneniam OECD pre nadnárodné 
podniky a za ich širšie využívanie, ako aj 
za využívanie usmernenia o náležitej 
starostlivosti, a to aj mimo členských 
štátov OECD.

__________________ __________________
8a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
7. októbra 2010 o zlyhaniach v oblasti 
ochrany ľudských práv a spravodlivosti v 
Konžskej demokratickej republike.
8b Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 8. marca 2011 o daniach a rozvoji –
spolupráca s rozvojovými krajinami na 
podpore dobrej správy v daňových 
záležitostiach.
8c Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 5. júla 2011 o zvyšovaní vplyvu 
rozvojovej politiky EÚ.
8d Uznesenie Európskeho parlamentu z 
26. februára 2014 o podpore rozvoja 
prostredníctvom zodpovedných 
obchodných praktík, a to aj pokiaľ ide o 
úlohu ťažobného priemyslu v rozvojových 
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krajinách.
9 Komoditné trhy a trhy s nerastnými 
surovinami, COM(2011) 25 v konečnom 
znení.

9 Komoditné trhy a trhy s nerastnými 
surovinami, COM(2011)0025 final.

10 Obchod, rast a rozvoj, COM(2012) 22
final.

10 Obchod, rast a rozvoj, COM(2012)0022
final.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V kontexte tohto nariadenia je náležitá 
starostlivosť v dodávateľskom reťazci 
prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym 
procesom, prostredníctvom ktorého 
podnikateľské subjekty monitorujú a 
spravujú svoj nákup a predaj s cieľom 
zabezpečiť, aby neprispievali ku konfliktu 
a jeho negatívnym vplyvom.

(9) V kontexte tohto nariadenia a v súlade 
s usmernením OECD o náležitej 
starostlivosti je náležitá starostlivosť v 
dodávateľskom reťazci prebiehajúcim, 
proaktívnym a reaktívnym procesom, 
prostredníctvom ktorého podnikateľské 
subjekty monitorujú a spravujú svoj nákup 
a predaj v hornej a dolnej časti 
dodávateľského reťazca s cieľom 
zabezpečiť, aby dodržiavali ľudské práva 
a neprispievali ku konfliktu a jeho 
negatívnym vplyvom, a to priamo v 
ťažobnom odvetví aj nepriamo v rámci 
širších spoločenstiev.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj 
záujem o zodpovedné získavanie nerastov 
prostredníctvom verejnej konzultácie a 
informovali o súčasných systémoch 
priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté 
tak, aby spĺňali ciele sociálnej
zodpovednosti podnikov, požiadavky 

(12) Spoločnosti Únie vyjadrili svoj 
záujem o zodpovedné získavanie nerastov 
prostredníctvom verejnej konzultácie a 
informovali o súčasných systémoch 
priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté 
tak, aby spĺňali ciele sociálnej 
zodpovednosti podnikov, požiadavky 
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zákazníkov či bezpečnosť dodávok. 
Spoločnosti Únie však oznámili aj 
nespočetné ťažkosti pri výkone náležitej 
starostlivosti v dodávateľských reťazcoch 
pre dlhé a zložité globálne dodávateľské 
reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet 
subjektov, ktoré často nie sú dostatočne 
informované alebo o toto etické hľadisko 
nemajú záujem. Komisia by mala 
monitorovať náklady na zodpovedné 
získavanie zdrojov, ako aj potenciálny 
vplyv na konkurencieschopnosť, a to 
predovšetkým MSP.

zákazníkov či bezpečnosť dodávok. V 
súlade s usmernením OECD o náležitej 
starostlivosti je známe, že náležitá 
starostlivosť v oblastiach ovplyvnených 
konfliktom a vo vysokorizikových 
oblastiach predstavuje praktický problém, 
a že pri jej uplatňovaní je preto potrebná 
flexibilita. Charakter a rozsah náležitej 
starostlivosti, ktorá je vhodná pre 
individuálnu situáciu jednotlivých 
podnikov, závisí od množstva faktorov 
vrátane ich veľkosti a pozície v rámci 
dodávateľského reťazca, pričom sa v 
plnej miere zohľadňujú problémy, ktorým 
čelia MSP.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Taviarne a rafinérie sú dôležitým 
bodom v globálnom dodávateľskom 
reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o 
poslednú fázu, v ktorej možno účinne 
zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa 
zhromaždia, zverejnia a overia informácie
o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti.
Po tejto fáze transformácie je často
nemožné vystopovať pôvod nerastov. 
Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií
Únie by preto mohol poskytnúť 
transparentnosť a istotu spoločnostiam v 
dolnej časti dodávateľského reťazca, 
pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci.

(13) Dovozcovia sú dôležitým bodom v 
globálnom dodávateľskom reťazci nerastov 
a kovov, keďže majú väčšinou lepšie 
možnosti na zhromažďovanie, 
zverejňovanie a overovanie informácií o 
pôvode nerastu a kovu a jeho 
vysledovateľnosti. Zoznam zodpovedných 
dovozcov Únie by preto mohol poskytnúť 
transparentnosť a istotu podnikom v dolnej 
časti dodávateľského reťazca, ktoré musia 
v závislosti od svojej pozície 
v dodávateľskom reťazci samy dodržiavať
postupy náležitej starostlivosti vymedzené 
týmto nariadením a usmernením OECD o 
náležitej starostlivosti.



PE539.796v05-00 8/29 AD\1055119SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušné orgány členských štátov sú 
zodpovedné za zabezpečenie jednotného 
uplatňovania samocertifikácie
zodpovedných dovozcov tým, že vykonajú 
primerané ex post kontroly, aby overili, či 
samocertifikovaný zodpovedný dovozca 
nerastov a/alebo kovov v rámci rozsahu 
pôsobnosti nariadenia dodržiava povinnosti 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci. Záznamy o týchto kontrolách by sa 
mali uchovávať aspoň 5 rokov. Členské 
štáty sú zodpovedné za stanovenie 
pravidiel, ktoré sa uplatňujú na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia.

(14) Príslušné orgány členských štátov sú 
zodpovedné za zabezpečenie jednotného 
uplatňovania certifikácie zodpovedných 
dovozcov tým, že vykonajú primerané ex 
post kontroly, aby overili, či certifikovaný
zodpovedný dovozca nerastov a/alebo 
kovov v rámci rozsahu pôsobnosti 
nariadenia dodržiava povinnosti náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci. 
Záznamy o týchto kontrolách by sa mali 
uchovávať aspoň 5 rokov. Komisia by 
mala byť zodpovedná za stanovenie 
pravidiel, ktoré sa uplatňujú na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia, a za 
informovanie členských štátov o týchto 
pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia riadneho 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Vykonávacie právomoci 
týkajúce sa zoznamu zodpovedných 
taviarní a rafinérií a zoznamu príslušných 
orgánov členských štátov by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/201111.

(15) V záujme zabezpečenia riadneho 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Vykonávacie právomoci 
týkajúce sa zoznamu zodpovedných 
dovozcov a zoznamu príslušných orgánov 
členských štátov by sa mali vykonávať v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 182/201111.

__________________ _______________
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
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ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) S cieľom zabezpečiť účinnosť tohto 
nariadenia prostredníctvom priebežnej 
identifikácie nerastov a kovov, ktorých 
získavanie sa používa na financovanie 
ozbrojených skupín a bezpečnostných síl v 
oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach, by právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide zmenu, ak a kedy je to 
potrebné, zoznamu nerastov a kovov 
uvedeného v prílohe I, mala byť 
delegovaná na Komisiu. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a 
to aj na úrovni expertov. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia by mala pravidelne podávať (16) Komisia by mala pravidelne podávať 
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Rade a Európskemu parlamentu správy 
o účinkoch systému. Komisia by mala 
preskúmať fungovanie a účinnosť tohto 
nariadenia najneskôr tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a potom 
každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 
podporu zodpovedného získavania 
nerastov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí v 
rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa 
podľa potreby môžu pripojiť primerané 
legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať 
povinné opatrenia,

Rade a Európskemu parlamentu správy 
o účinkoch systému. Komisia by mala 
preskúmať fungovanie a účinnosť tohto 
nariadenia najneskôr tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a potom 
každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o 
podporu zodpovedného získavania 
nerastov a kovov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí v 
rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa 
podľa potreby môžu pripojiť primerané 
legislatívne návrhy;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Únie na samocertifikáciu náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci s 
cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených 
skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s 
cínom, tantalom a volfrámom a ich 
rudami a zlatom. Toto nariadenie je 
navrhnuté tak, aby poskytovalo 
transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o 
dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a 
rafinérií, ktorí získavajú zdroje z oblastí
ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí.

1. Týmto nariadením sa zriaďuje systém 
Únie týkajúci sa náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci, ktorý je povinný s 
cieľom odstrániť obchodovanie
ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12

s nerastmi a kovmi. Toto nariadenie je 
navrhnuté tak, aby poskytovalo 
transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o 
dodávateľský reťazec nerastov a kovov, 
najmä taviarní a rafinérií, ktoré získavajú 
zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí.

__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné 
sily“, ako sú definované v prílohe II k 
Usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti a zodpovednom riadení 
dodávateľských reťazcov nerastov z 
oblastí ovplyvnených konfliktom a 
vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, 
OECD Publishing, OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
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en.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, 
ktorí sa rozhodnú sami certifikovať ako 
zodpovední dovozcovia 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. Má zaistiť 
transparentnosť a vysledovateľnosť ich 
dodávateľských postupov, ak získavajú 
zdroje v oblastiach ovplyvnených 
konfliktom alebo vo vysokorizikových 
oblastiach, aby sa minimalizovali násilné 
konflikty a porušovanie ľudských práv 
alebo aby sa predchádzalo ich vzniku, a to 
obmedzovaním možností ozbrojených 
skupín a bezpečnostných síl s týmito 
nerastmi a kovmi obchodovať.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
podniky na všetkých stupňoch 
dodávateľského reťazca nerastov a kovov, 
ktoré by mohli dodávať alebo využívať 
nerasty alebo kovy pochádzajúce z oblastí 
ovplyvnených konfliktom alebo 
vysokorizikových oblastí.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Aby sa zabránilo nezamýšľaným 
prípadom narušenia trhu, toto nariadenie 
rozlišuje medzi úlohami podnikov 
situovaných v hornej a dolnej časti 
dodávateľského reťazca. Vykonávanie 
náležitej starostlivosti sa musí prispôsobiť 
činnostiam daného podniku a jeho pozícii 
v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

2c. Komisia by v spolupráci s 
certifikačnými orgánmi a v súlade s 
usmernením OECD mohla poskytnúť 
ďalšie usmernenia týkajúce sa povinností, 
ktoré musia splniť podniky v závislosti od 
svojej pozície v dodávateľskom reťazci, a 
zabezpečiť, aby tento systém zahŕňal 
pružný postup, ktorý zohľadňuje 
postavenie MSP.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „nerasty“ sú rudy a koncentráty, ktoré 
obsahujú cín, tantal a volfrám a zlato, ako 
sa stanovuje v prílohe I;

a) „nerasty a kovy v rámci rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia“ sú všetky 
nerasty a kovy stanovené v prílohe I; 
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „kovy“ sú kovy, ktoré obsahujú cín, 
tantal a volfrám a zlato alebo z nich 
pozostávajú, ako sa stanovuje v prílohe I;

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „usmernenie OECD o náležitej 
starostlivosti“ je dokument Usmernenie 
OECD o náležitej starostlivosti a 
zodpovednom riadení dodávateľských 
reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí: 
Druhé vydanie, OECD Publishing (OECD 
(2013)) vrátane všetkých odporúčaní 
Rady, príloh a dodatkov, ktoré možno 
pravidelne meniť alebo nahrádzať;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a 
vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave
ozbrojeného konfliktu, nestabilné oblasti 
po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú 
slabú alebo neexistujúcu správu a 
bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v 

e) „oblasti ovplyvnené konfliktom a 
vysokorizikové oblasti“ sú oblasti 
identifikované na základe prítomnosti
ozbrojeného konfliktu, rozšíreného násilia 
alebo iných rizík ohrozujúcich ľudí a na 
tieto účely bolo uznané, že:



PE539.796v05-00 14/29 AD\1055119SK.doc

SK

ktorých dochádza k rozsiahlemu a 
systematickému porušovaniu
medzinárodného práva vrátane 
zneužívania ľudských práv;

i) ozbrojený konflikt môže mať rôzne 
podoby, napríklad ako konflikt 
medzinárodného alebo iného ako 
medzinárodného charakteru, do ktorého 
môžu byť zapojené dva alebo viac štátov, 
alebo môže mať podobu vojny o 
oslobodenie, povstania alebo občianskych 
vojen; a

ii) vysokorizikové oblasti môžu zahŕňať 
politicky nestabilné oblasti alebo oblasti, 
pre ktoré je charakteristický útlak, 
inštitucionálna slabosť, neistota, kolaps 
civilnej infraštruktúry a rozšírené násilie, 
pričom pre obe tieto oblasti je často 
typické rozšírené porušovanie ľudských 
práv a porušovanie vnútroštátneho alebo 
medzinárodného práva;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) „podniky v dolnej časti 
dodávateľského reťazca“ sú obchodníci 
a burzy obchodujúce s kovmi, výrobcovia 
zložiek, výrobcovia výrobkov, výrobcovia 
pôvodných zariadení a maloobchodní 
predajcovia;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty 
alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, s cieľom prepustiť ich do 
voľného obehu v zmysle článku 79 
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá po prvýkrát uvádza 
na trh nerasty alebo kovy v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom 
prepustiť ich do voľného obehu v zmysle 
článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 
2913/199213;

__________________ __________________
13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 
19.10.1992, s. 1).

13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 
októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „zodpovedný dovozca“ je každý 
dovozca, ktorý sa rozhodne sám sa 
certifikovať podľa pravidiel stanovených
v tomto nariadení;

h) „zodpovedný dovozca“ je každý 
dovozca nerastov a kovov, ktorý dodržiava 
pravidlá stanovené v tomto nariadení;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) „zodpovedný podnik“ je každý podnik, 
ktorý dodržiava náležitú starostlivosť, ako 
je vymedzené v usmernení OECD o 
náležitej starostlivosti; 
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) „samocerifikácia“ je akt prihlásenia sa 
k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa 
systémov riadenia, riadenia rizík, 
nezávislých auditov a zverejňovania, ako 
sa stanovuje v tomto nariadení;

i) „európsky certifikát zodpovedného 
dovozcu“ je dokument vydaný príslušnými 
orgánmi každému dovozcovi, ktorý 
dodržiava pravidlá stanovené v tomto 
nariadení;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) „podniky v hornej časti 
dodávateľského reťazca“ sú banské 
podniky (remeselní výrobcovia 
a výrobcovia malého alebo veľkého 
rozsahu), miestni obchodníci alebo 
vývozcovia z krajiny pôvodu nerastov a 
kovov, medzinárodní obchodníci s 
koncentrátmi, podniky na opätovné 
spracovanie nerastov a kovov 
a taviarne/rafinérie;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „náležitá starostlivosť v dodávateľskom 
reťazci“ sú povinnosti zodpovedných 
dovozcov cínu, tantalu a volfrámu, ich 

o) „náležitá starostlivosť v dodávateľskom 
reťazci“ sú povinnosti zodpovedných 
podnikov v súvislosti s ich systémami 
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rúd a zlata v súvislosti s ich systémom 
riadenia, riadením rizík, externým auditom 
a so zverejňovaním informácií, pokiaľ ide 
o identifikovanie a riešenie aktuálnych a 
potenciálnych rizík spojených s oblasťami 
ovplyvnenými konfliktom a 
vysokorizikovými oblasťami s cieľom 
predísť negatívnym vplyvom spojených s 
ich činnosťami získavania nerastov alebo 
tieto riziká zmierniť;

riadenia, riadením rizík, externým auditom 
a so zverejňovaním informácií, pokiaľ ide 
o identifikovanie aktuálnych a 
potenciálnych rizík spojených s oblasťami 
ovplyvnenými konfliktom a 
vysokorizikovými oblasťami s cieľom 
predísť negatívnym vplyvom spojeným s 
ich činnosťami získavania zdrojov alebo 
tieto vplyvy zmierniť a zabezpečovať, aby 
tieto činnosti neprispievali k nelegálnemu 
obchodu s nerastmi a kovmi 
a financovaniu konfliktov a nespôsobovali 
porušovanie ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

qa) „ozbrojené skupiny a bezpečnostné 
sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k 
usmerneniu OECD o náležitej 
starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samocertifikácia ako zodpovedný 
dovozca

Certifikácia ako zodpovedný dovozca
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov v 
rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
sa môže sám certifikovať ako zodpovedný 
dovozca tým, že vyhlási pred príslušným 
orgánom členského štátu, že dodržiava 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci, ako sa stanovuje v 
tomto nariadení. Vyhlásenie obsahuje tak 
dokumentáciu, v ktorej dovozca potvrdí, že 
dodržiava povinnosti, ako aj výsledky 
vykonaného nezávislého externého auditu.

1. Každý dovozca nerastov alebo kovov v 
rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
je certifikovaný príslušným orgánom 
členského štátu ako zodpovedný dovozca 
po tom, ako vyhlási, že dodržiava 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci, ako sa stanovuje v 
tomto nariadení. Vyhlásenie obsahuje tak 
dokumentáciu, v ktorej dovozca potvrdí, že 
dodržiava povinnosti, ako aj výsledky 
vykonaného nezávislého externého auditu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány členského štátu 
vykonajú primerané ex post kontroly, aby 
zabezpečili, že samocertifikovaní
zodpovední dovozcovia nerastov alebo 
kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia dodržiavajú svoje povinnosti 
podľa článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia.

2. Príslušné orgány členského štátu 
vykonajú primerané ex post kontroly, aby 
zabezpečili, že certifikovaní zodpovední 
dovozcovia nerastov alebo kovov v rámci 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
dodržiavajú svoje povinnosti podľa 
článkov 4, 5, 6 a 7 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti týkajúce sa systému riadenia Povinnosti dovozcov týkajúce sa systému 
riadenia
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zodpovedný dovozca nerastov alebo kovov 
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia:

Každý dovozca nerastov a kovov v rámci 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
v súlade s usmernením OECD o náležitej 
starostlivosti:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prijme politiku dodávateľského reťazca 
pre nerasty a kovy s potenciálnym 
pôvodom v oblastiach ovplyvnených 
konfliktom a vo vysokorizikových 
oblastiach a jasne ju oznámi dodávateľom 
a verejnosti;

a) prijme politiku dodávateľského reťazca 
pre nerasty a kovy s potenciálnym 
pôvodom v oblastiach ovplyvnených 
konfliktom a vo vysokorizikových 
oblastiach a jasne a systematicky ju oznámi 
dodávateľom a verejnosti;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – názov 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti týkajúce sa riadenia rizík Povinnosti dovozcov týkajúce sa riadenia 
rizík
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a 

Povinnosti podnikov týkajúce sa systému 
riadenia a riadenia rizík 

Podniky v dolnej časti dodávateľského 
reťazca okrem iného v rámci svojho 
najlepšieho úsilia identifikujú proces 
náležitej starostlivosti taviarní/rafinérií vo 
svojom dodávateľskom reťazci, 
preskúmajú ho a posúdia, či dodržiavajú 
opatrenia náležitej starostlivosti 
navrhnuté v usmernení OECD o náležitej 
starostlivosti. Podniky v dolnej časti 
dodávateľského reťazca by sa mohli 
zúčastňovať na systémoch na úrovni 
celého odvetvia, ktorými sa posudzuje, ako 
taviarne/rafinérie dodržiavajú usmernenie 
OECD o náležitej starostlivosti, a mohli by 
využívať informácie poskytované týmito 
systémami s cieľom pomáhať im pri 
plnení odporúčaní uvedených v 
usmernení OECD o náležitej starostlivosti 
a sprístupňovať tieto informácie 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dodržiava zásady auditu, ktorými sú 
nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, 
ako sa stanovuje v usmernení OECD o 
náležitej starostlivosti.

c) dodržiava zásady auditu, ktorými sú 
nezávislosť, kompetencia a zodpovednosť, 
a všetky uplatniteľné rozsahy, kritériá a 
činnosti auditu, ako sa stanovuje v 
usmernení OECD o náležitej starostlivosti.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) názov a adresu všetkých zodpovedných 
taviarní alebo rafinérií vo svojom 
dodávateľskom reťazci;

a) názov a adresu všetkých taviarní alebo 
rafinérií a/alebo každého podniku vo 
svojom dodávateľskom reťazci;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nezávislé externé audity týkajúce sa 
všetkých zodpovedných taviarní alebo 
rafinérií vo svojom dodávateľskom reťazci 
vykonané v súlade s rozsahom, cieľom a 
zásadami stanovenými v článku 6 
nariadenia,

b) nezávislé externé audity týkajúce sa 
všetkých zodpovedných taviarní alebo 
rafinérií a/alebo každého podniku vo 
svojom dodávateľskom reťazci vykonané v 
súlade s rozsahom, cieľom a zásadami 
stanovenými v článku 6 nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zodpovedný dovozca nerastov alebo 
kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia sprístupní svojim 
bezprostredným kupujúcim v dolnej časti 
dodávateľského reťazca všetky informácie, 
ktoré získal a uschoval v súlade s náležitou 
starostlivosťou vo svojom dodávateľskom 
reťazci s náležitým zreteľom na obchodné 

4. Každý podnik sprístupní svojim 
bezprostredným kupujúcim v dolnej časti 
dodávateľského reťazca všetky informácie, 
ktoré získal a uschoval v súlade s náležitou 
starostlivosťou vo svojom dodávateľskom 
reťazci, s náležitým zreteľom na obchodné 
tajomstvo a iné obavy týkajúce sa 
hospodárskej súťaže.
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tajomstvo a iné obavy týkajúce sa 
hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Zoznam zodpovedných dovozcov nerastov 
a kovov

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia na základe informácií 
predložených členskými štátmi v ich 
správach, ako sa uvádza v článku 15, 
prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v 
ktorom budú uvedené názvy a adresy 
zodpovedných taviarní a rafinérií nerastov 
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

1. Komisia na základe informácií 
predložených členskými štátmi v ich 
správach, ako sa uvádza v článku 15, 
prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, 
v ktorom budú uvedené názvy a adresy 
zodpovedných dovozcov nerastov a kovov
v rámci rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia včas aktualizuje informácie 
zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia 
odstráni z uvedeného zoznamu názvy 
taviarní a rafinérií, ktoré už členskými 
štátmi nie sú uznávané ako zodpovední 

4. Komisia včas aktualizuje informácie 
zahrnuté v uvedenom zozname. Každých 
šesť mesiacov Komisia odstráni z 
uvedeného zoznamu názvy dovozcov, ktorí
už členskými štátmi nie sú uznávaní ako 
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dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, 
alebo názvy taviarní a rafinérií v 
dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už 
nie sú uznávaní ako zodpovední 
dovozcovia.

zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 
14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v 
dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už 
nie sú uznávaní ako zodpovední 
dovozcovia.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Príslušné orgány členských štátov 
uverejnia správu s podrobnými 
informáciami o všetkých zisteniach 
prípadných ex post kontrol spolu s 
odôvodneným vysvetlením týchto zistení 
a akoukoľvek dokumentáciou, na základe 
ktorej príslušný orgán zakladá svoje 
zistenia.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a

Informácie o „konfliktnej oblasti“ alebo 
„vysokorizikovej oblasti“:

Komisia v úzkej spolupráci s Európskou 
službou pre vonkajšiu činnosť poskytne 
verejnosti a podnikom dostatočné 
informácie o tom, čo sa chápe pod 
pojmami „konfliktná oblasť“ alebo 
„vysokoriziková oblasť“ a ako sú určené.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade porušenia ustanovení tohto 
nariadenia vydajú príslušné orgány 
členských štátov oznámenie o nápravných 
opatreniach, ktoré má zodpovedný dovozca
prijať.

2. V prípade porušenia ustanovení tohto 
nariadenia príslušné orgány členských 
štátov informujú zodpovedný podnik
o nápravných opatreniach, ktoré má prijať.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie ustanovuje dvojročné 
prechodné obdobie, ktoré dovozcom 
nerastov a kovov umožní plniť si 
povinnosti v oblasti informovania 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Akékoľvek zmeny usmernenia OECD 
sa vzťahujú mutatis mutandis na toto 
nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

Sprievodné opatrenia

1. Komisia predloží počas prechodného 
obdobia legislatívny návrh, v ktorom 
stanoví sprievodné opatrenia s cieľom 
zvýšiť účinnosť tohto nariadenia v súlade 
so spoločným oznámením Európskemu 
parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné 
získavanie nerastov s pôvodom v 
oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach: smerom k 
integrovanému prístupu EÚ 
(JOIN(2014)8).

– Sprievodné opatrenia zabezpečujúce 
integrovaný prístup EÚ k povinnosti 
zodpovedného získavania zdrojov:

a) podpora spoločností, ktoré zodpovedne 
získavajú zdroje, v podobe stimulov, 
technickej pomoci a usmernení určených 
podnikom so zreteľom na situáciu malých 
a stredných podnikov a ich pozíciu v 
rámci dodávateľského reťazca s cieľom 
zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek 
tohto nariadenia;

b) pokračujúce politické dialógy s tretími 
krajinami a ostatnými zainteresovanými 
stranami vrátane možnosti harmonizácie s 
národnými a regionálnymi systémami
certifikácie a spolupráca s verejno-
súkromnými iniciatívami;

c) pokračujúca cielená rozvojová 
spolupráca s tretími krajinami, najmä 
pomoc s uvádzaním na trh v prípade 
nerastov, ktoré nepochádzajú z 
konfliktných oblastí, a posilňovanie 
schopnosti miestnych podnikov 
dodržiavať toto nariadenie; 

d) úzka spolupráca s členskými štátmi 
zameraná na zavedenie doplnkových 
iniciatív v oblasti informovania 
spotrebiteľov, investorov a zákazníkov, 
ako aj ďalšie stimuly na zodpovedné 
správanie podnikov a doložky týkajúce sa 
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plnenia verejných zákaziek podpísaných 
orgánmi týchto členských štátov, ako sa 
stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ.

2. Komisia predkladá výročnú správu 
o plnení týkajúcu sa sprievodných 
opatrení vykonávaných podľa odseku 1 
a ich vplyvu a účinnosti.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15b

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 15c prijímať delegované akty 
týkajúce sa zmeny zoznamu nerastov a 
kovov stanoveného v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 15 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15c

Vykonávanie delegovania právomoci

Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15a sa Komisii udeľuje 
na obdobie ... rokov od*. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto …-ročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
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nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

_________________
*Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. 
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