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Pozměňovací návrh 24
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

kterým se zřizuje systém Unie pro přírodní 
suroviny pocházející z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založený na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 

kterým se zřizuje systém Unie pro přírodní 
suroviny pocházející z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založený na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce
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dodavatelského řetězce

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

kterým se zřizuje systém Unie pro povinné 
podávání zpráv ze strany dovozců, 
zpracovatelů a konečných uživatelů cínu, 
tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které 
pocházejí z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí, založené na 
náležité péči v rámci dodavatelského 
řetězce

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 

kterým se zřizuje systém Unie pro vlastní 
prohlášení zodpovědných dovozců cínu, 
tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které 
pocházejí z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí, založenou na 
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založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

náležité péči v rámci dodavatelského 
řetězce

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

kterým se zřizuje systém Unie pro přírodní 
suroviny pocházející z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založený na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje systém Unie pro kterým se zřizuje systém Unie pro 
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autocertifikaci zodpovědných dovozců
cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

autocertifikaci zodpovědných 
hospodářských subjektů nakládajících s
cínem, tantalem, wolframem, jejich 
rudami a zlatem, které pocházejí z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, založenou na náležité péči v rámci 
dodavatelského řetězce

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

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, 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. Těmito konflikty jsou 
nepřiměřeně postiženy ženy a děti a 
stávají se oběťmi systematického
fyzického a sexuálního násilí, které je 
uznáváno jako mezinárodní válečný 
zločin, a ozbrojené skupiny je používají se 
jako válečnou zbraň. V těchto oblastech je 
pro mír a stabilitu a lidská práva zásadní 
prolomení spojitosti mezi konflikty a 
nelegálním využíváním nerostných 
surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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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 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 přírodních 
surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 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 přírodních 
surovin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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, mohou být 
příčinou sporů, pokud příjmy z nich 
přispívají k vypuknutí nebo pokračování 
násilných konfliktů, což narušuje úsilí 
o rozvoj, řádnou správu a právní stát.
V těchto oblastech je zásadním prvkem 
pro zajištění míru, rozvoje a stability
prolomení spojitosti mezi konflikty a 
nelegálním využíváním nerostných 
surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 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.
Těmito konflikty jsou nepřiměřeně 
postiženy ženy a děti a stávají se oběťmi 
systematického fyzického a sexuálního 
násilí, které je uznáváno jako 
mezinárodní válečný zločin, a ozbrojené 
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skupiny je používají se jako válečnou 
zbraň. V těchto oblastech je pro mír 
a stabilitu zásadní prolomení spojitosti 
mezi konflikty a nelegálním využíváním 
přírodních surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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, mohou být 
příčinou sporů, pokud příjmy z nich 
přispívají k vypuknutí nebo pokračování 
násilných konfliktů, což narušuje 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.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit úsilí o rozvoj, o řádnou správu a o právní stát vyvěrající ze států, z 
mezinárodního společenství a z Evropské unie, která je největším poskytovatelem rozvojové 
pomoci na světě.

Pozměňovací návrh 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Spory ohledně ropy, plynu, nerostů, 
dřeva a dalších přírodních surovin jsou 
druhou nejčastější příčinou konfliktů ve 
světě. Soupeření o zdroje, jako je půda a 
voda, je na vzestupu a zhoršuje již 
existující konflikty nebo vyvolává nové.
Špatné řízení půdy a přírodních zdrojů je 
násobeno zhoršováním životního 
prostředí, růstem počtu obyvatel a změnou 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Spory ohledně ropy, plynu, nerostů, 
dřeva a dalších přírodních surovin jsou 
druhou nejčastější příčinou konfliktů ve 
světě. Soupeření o zdroje, jako je půda a 
voda, je na vzestupu a zhoršuje již 
existující konflikty nebo vyvolává nové.
Špatné řízení půdy a přírodních zdrojů je 
násobeno zhoršováním životního 
prostředí, růstem počtu obyvatel a změnou 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V těžebním průmyslu běžně dochází 
k porušování lidských práv, včetně dětské 
práce, sexuálního násilí, mizení osob, 
porušování práva na čisté životní 
prostředí, ztráty půdy a obživy bez 
jakéhokoliv vyjednávání a bez 
odpovídající náhrady a nuceného 
přesidlování a ničení rituálně nebo 
kulturně významných míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V těžebním průmyslu běžně dochází 
k porušování lidských práv, včetně dětské 
práce, sexuálního násilí, mizení osob, 
porušování práva na čisté životní 
prostředí, ztráty půdy a obživy bez 
jakéhokoliv vyjednávání a bez 
odpovídající náhrady a nuceného 
přesidlování a ničení rituálně nebo 
kulturně významných míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V těžebním průmyslu běžně dochází 
k porušování lidských práv, včetně dětské 
práce, sexuálního násilí, mizení osob, 
porušování práva na čisté životní 
prostředí, ztráty půdy a obživy bez 
jakéhokoliv vyjednávání a bez 
odpovídající náhrady a nuceného 
přesidlování a ničení rituálně nebo 
kulturně významných míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Spory ohledně ropy, plynu, nerostů, 
dřeva a dalších přírodních surovin jsou 
druhou nejčastější příčinou konfliktů ve 
světě. Soupeření o zdroje, jako je půda a 
voda, je na vzestupu a zhoršuje již 
existující konflikty nebo vyvolává nové.
Špatné řízení půdy a přírodních zdrojů je 
násobeno zhoršováním životního 
prostředí, růstem počtu obyvatel a změnou 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti.

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti, včetně ženských 
organizací, které stojí v popředí a 
poukazují na vykořisťovatelské podmínky, 
jež ukládají tyto skupiny, a na 
znásilňování a násilí používané k ovládání 
místního obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti.

(2) Tento problém se týká oblastí s velkým 
nerostným bohatstvím, kde se řešením 
otázky související s úsilím o minimalizaci 
financování ozbrojených skupin 
a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vnitřní právní soudržnosti by měly být veškeré odkazy na „regiony“ změněny na 
„oblasti“, což lépe odráží definici obsaženou v článku 2, která hovoří pouze o „oblastech“, 
nikoli o „regionech“.
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Pozměňovací návrh 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti.

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti, včetně ženských 
organizací, které stojí v popředí a 
poukazují na vykořisťovatelské podmínky, 
jež ukládají tyto skupiny, a na 
znásilňování a násilí používané k ovládání 
místního obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
minimalizaci financování ozbrojených 
skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti.

(2) Tento problém se týká regionů s 
velkým nerostným bohatstvím, kde se 
řešením otázky související s úsilím o 
prevenci financování ozbrojených skupin 
a bezpečnostních sil zabývají vlády 
a mezinárodní organizace společně s 
hospodářskými subjekty a organizacemi 
občanské společnosti, včetně ženských 
organizací, které stojí v popředí a 
poukazují na vykořisťovatelské podmínky, 
jež ukládají tyto skupiny, a na 
znásilňování a násilí používané k ovládání 
místního obyvatelstva.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5), 
včetně dodatků o cínu, tantalu 
a wolframu, a o zlatu. V květnu 2011 
ministerská rada OECD doporučila, aby 
bylo dodržování těchto pokynů aktivně 
podporováno.

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5).
V květnu 2011 ministerská rada OECD 
doporučila, aby bylo dodržování těchto 
pokynů aktivně podporováno.

__________________ __________________
5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5), 
včetně dodatků o cínu, tantalu 
a wolframu, a o zlatu. V květnu 2011 
ministerská rada OECD doporučila, aby 
bylo dodržování těchto pokynů aktivně 
podporováno.

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5).
V květnu 2011 ministerská rada OECD 
doporučila, aby bylo dodržování těchto 
pokynů aktivně podporováno.

__________________ __________________
5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 

netýká se českého znění
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postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5), 
včetně dodatků o cínu, tantalu a wolframu, 
a o zlatu. V květnu 2011 ministerská rada 
OECD doporučila, aby bylo dodržování 
těchto pokynů aktivně podporováno.

__________________
5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vnitřní právní soudržnosti by měly být veškeré odkazy na „regiony“ postižené 
konflikty změněny na „oblasti“postižené konflikty, což lépe odráží definici obsaženou v článku 
2, která hovoří pouze o „oblastech“, nikoli o „regionech“.

Pozměňovací návrh 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 

(3) Unie se aktivně podílí na iniciativě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), jejímž cílem je urychlit 
zodpovědné získávání minerálů z oblastí 
postižených konflikty, a na jejímž základě 
byl zahájen proces vedoucí k přijetí 
Pokynů OECD pro náležitou péči v 
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zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5), 
včetně dodatků o cínu, tantalu 
a wolframu, a o zlatu. V květnu 2011 
ministerská rada OECD doporučila, aby 
bylo dodržování těchto pokynů aktivně 
podporováno.

zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
(pokyny OECD pro náležitou péči5).
V květnu 2011 ministerská rada OECD 
doporučila, aby bylo dodržování těchto 
pokynů aktivně podporováno.

__________________ __________________
5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

5 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pojem zodpovědné získávání 
nerostných surovin je uveden v 
aktualizovaných pokynech OECD pro 
nadnárodní společnosti6 a je v souladu 
obecnými zásadami Organizace spojených 
národů (OSN) v oblasti podnikání a 
lidských práv7. Tyto dokumenty mají za 
úkol prosazení postupů náležité péče v 
dodavatelském řetězci v případech, kdy 
podniky získávají nerostné suroviny 
z regionů postižených konflikty 
a nestabilitou. Na nejvyšší mezinárodní 
úrovni se konkrétně na Demokratickou 
republiku Kongo (DRK) a sousední země 
ve střední Africe zaměřila rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN 1952 (2010), která 

(4) Pojem zodpovědné získávání 
nerostných surovin je uveden v 
aktualizovaných pokynech OECD pro 
nadnárodní společnosti6 a je v souladu 
obecnými zásadami Organizace spojených 
národů (OSN) v oblasti podnikání a 
lidských práv7. Tyto dokumenty mají za 
úkol prosazení postupů náležité péče v 
dodavatelském řetězci v případech, kdy 
podniky získávají nerostné suroviny 
z oblastí postižených konflikty 
a nestabilitou. Na nejvyšší mezinárodní 
úrovni se konkrétně na Demokratickou 
republiku Kongo (DRK) a sousední země 
ve střední Africe zaměřila rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN 1952 (2010), která 
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vyzvala k dodržování zásad náležité péče v 
dodavatelském řetězci; dodržování pokynů 
OECD pro náležitou péči podporuje 
v návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti 
č. 1952 (2010) rovněž skupina odborníků 
OSN pro DRK.

vyzvala k dodržování zásad náležité péče v 
dodavatelském řetězci; dodržování pokynů 
OECD pro náležitou péči podporuje 
v návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti 
č. 1952 (2010) rovněž skupina odborníků 
OSN pro DRK.

__________________ __________________
6 Pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, OECD, vydání z roku 2011.

6 Pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, OECD, vydání z roku 2011.

7 Obecné zásady Organizace spojených 
národů v oblasti podnikání a lidských práv, 
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva, Nový York a Ženeva 2011.

7 Obecné zásady Organizace spojených 
národů v oblasti podnikání a lidských práv, 
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva, Nový York a Ženeva 2011.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vnitřní právní soudržnosti by měly být veškeré odkazy na „regiony“ postižené 
konflikty změněny na „oblasti“postižené konflikty, což lépe odráží definici obsaženou v článku 
2, která hovoří pouze o „oblastech“, nikoli o „regionech“.

Pozměňovací návrh 51
Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení je jedním z prostředků, 
jak odstranit financování ozbrojených 
skupin pomocí nerostných surovin 
z uvedených oblastí postižených konflikty; 
to neznamená, že kroky v oblasti vnější a 
rozvojové politiky Unie se musí soustředit 
na boj proti místní korupci, na 
propustnost hranic a na zajištění 
vzdělávání místních obyvatel a jejich 
zástupců s cílem prokázat jejich 
pochybení.

Or. fr
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Odůvodnění

Boj proti nedovolenému obchodování podle tohoto nařízení je třeba chápat jako prostředek, 
nikoli jako cíl. 

Pozměňovací návrh 52
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise ve svém sdělení z roku 20088

uznala, že zabezpečení spolehlivého 
a nenarušovaného přístupu k surovinám 
je důležitým faktorem pro 
konkurenceschopnost EU. Iniciativa 
v oblasti surovin je integrovaná strategie, 
jejímž cílem je reagovat na různé 
problémy týkající se přístupu 
k neenergetickým nezemědělským 
surovinám. Iniciativa v oblasti surovin 
uznává a podporuje finanční 
transparentnost, jakož i transparentnost 
dodavatelského řetězce, a uplatňování 
norem sociální odpovědnosti podniků.

vypouští se

__________________
8 Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení 
kritických potřeb pro růst a zaměstnanost 
v Evropě, KOM(2008) 699.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise ve svém sdělení z roku 20088

uznala, že zabezpečení spolehlivého
a nenarušovaného přístupu k surovinám 
je důležitým faktorem pro 
konkurenceschopnost EU. Iniciativa 
v oblasti surovin je integrovaná strategie, 
jejímž cílem je reagovat na různé 
problémy týkající se přístupu 
k neenergetickým nezemědělským 
surovinám. Iniciativa v oblasti surovin 
uznává a podporuje finanční 
transparentnost, jakož i transparentnost 
dodavatelského řetězce, a uplatňování 
norem sociální odpovědnosti podniků.

vypouští se

__________________
8 Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení 
kritických potřeb pro růst a zaměstnanost 
v Evropě, KOM(2008) 699.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise ve svém sdělení z roku 20088

uznala, že zabezpečení spolehlivého 
a nenarušovaného přístupu k surovinám 
je důležitým faktorem pro 
konkurenceschopnost EU. Iniciativa 
v oblasti surovin je integrovaná strategie, 
jejímž cílem je reagovat na různé 
problémy týkající se přístupu 
k neenergetickým nezemědělským 
surovinám. Iniciativa v oblasti surovin 
uznává a podporuje finanční 
transparentnost, jakož i transparentnost 
dodavatelského řetězce, a uplatňování 

vypouští se
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norem sociální odpovědnosti podniků.

__________________
8 Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení 
kritických potřeb pro růst a zaměstnanost 
v Evropě, KOM(2008) 699.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Dne 26. února 2014 přijal Evropský 
parlament usnesení týkající se podpory 
odpovědných obchodních praktik, v němž 
se věnoval i úloze těžebního průmyslu 
v rozvojových zemích. V rámci této 
iniciativy vyzval Evropský parlament 
Komisi, aby vzhledem k tomu, že nákup 
nerostných surovin přispívá ke 
konfliktům, tuto podporu konfliktů 
závaznými právními předpisy omezovala; 
(EP 2013/2126(INI)).

__________________
9 Komoditní trhy a oblast surovin, 
KOM(2011) 25 v konečném znění.
10 Obchod, růst a rozvoj, COM(2012) 22 v 
konečném znění.

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dne 26. února 2014 Evropský 
parlament přijal usnesení o podpoře 
rozvoje prostřednictvím odpovědných 
obchodních praktik, včetně úlohy 
těžebního průmyslu v rozvojových zemích, 
v němž žádá Komisi, aby prosazovala 
závazné právní předpisy o nerostných 
surovinách z oblastí postižených konflikty.
(EP 2013/2126(INI))

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dne 26. února 2014 Evropský 
parlament přijal usnesení o podpoře 
rozvoje prostřednictvím odpovědných 
obchodních praktik, včetně úlohy 
těžebního průmyslu v rozvojových zemích, 
v němž žádá Komisi, aby prosazovala 
závazné právní předpisy o nerostných 
surovinách z oblastí postižených konflikty.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Bernd Lange
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při přípravě prováděcích pravidel je 
třeba zajistit, aby byly ve smyslu tohoto 
nařízení uznávány certifikace v souladu s 
Dodd-Frankovým zákonem.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dne 26. února 2014 Evropský 
parlament přijal usnesení o podpoře 
rozvoje prostřednictvím odpovědných 
obchodních praktik, včetně úlohy 
těžebního průmyslu v rozvojových zemích, 
v němž žádá Komisi, aby prosazovala 
závazné právní předpisy o nerostných 
surovinách z oblastí postižených konflikty.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
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spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Spotřebitelé jako takoví jsou nepřímo 
spojováni s konflikty, které mají vážné 
dopady na lidská práva, zejména na práva 
žen, neboť ozbrojené skupiny často 
používají hromadné znásilňování jako 
promyšlenou strategii na zastrašování a 
ovládání místního obyvatelstva, za účelem 
ochrany jejich zájmů. Občané proto 
požádali, zejména prostřednictvím petic, 
aby byly Evropskému parlamentu a Radě 
navrženy právní předpisy zakládající 
odpovědnost společností podle pokynů 
vytvořených OSN a OECD.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
přírodními surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto přírodní suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
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OSN a OECD. OSN a OECD.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
přírodními surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto přírodní suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem 
s nerostnými surovinami z oblastí 

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s těžbou a obchodem s nerostnými 
surovinami z oblastí postižených konflikty.
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postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. 
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

Občané proto rovněž požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností za jejich činnost podle pokynů 
vytvořených OSN a OECD.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem vypuštění je vyhnout se neobratným zkratkám mezi podniky a konflikty a mezi 
spotřebiteli a konečnými výrobky, které vyvolávají dojem, že podniky jsou spojeny s 
nezákonnou činností a že spotřebitelé se na těchto činnostech podílí.

Pozměňovací návrh 64
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

netýká se českého znění

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu vnitřní právní soudržnosti by měly být veškeré odkazy na „regiony“ postižené 
konflikty změněny na „oblasti“postižené konflikty, což lépe odráží definici obsaženou v článku 
2, která hovoří pouze o „oblastech“, nikoli o „regionech“.

Pozměňovací návrh 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
nerostnými surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto nerostné suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Občané proto požádali, zejména 
prostřednictvím petic, aby byly 
Evropskému parlamentu a Radě navrženy 
právní předpisy zakládající odpovědnost 
společností podle pokynů vytvořených 
OSN a OECD.

(8) Občané Unie a subjekty občanské 
společnosti upozornily na skutečnost, že 
společnosti působící v jurisdikci Unie 
nejsou postihovány za své potenciální 
spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s 
přírodními surovinami z oblastí 
postižených konflikty. Důsledkem je, 
že takovéto přírodní suroviny, potenciálně 
přítomné ve spotřebitelských výrobcích, 
spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii.
Spotřebitelé jako takoví jsou nepřímo 
spojováni s konflikty, které mají vážné 
dopady na lidská práva, zejména na práva 
žen, neboť ozbrojené skupiny často 
používají hromadné znásilňování jako 
promyšlenou strategii na zastrašování a 
ovládání místního obyvatelstva, za účelem 
ochrany jejich zájmů. Občané proto 
požádali, zejména prostřednictvím petic, 
aby byly Evropskému parlamentu a Radě 
navrženy právní předpisy zakládající 
odpovědnost společností podle pokynů 
vytvořených OSN a OECD.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
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 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.

Or. en

Odůvodnění

Lépe odráží ustanovení pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
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 je náležitá 
péče v dodavatelském řetězci soustavným, 
proaktivním a reaktivním procesem, jehož 
prostřednictvím dovozci mohou
monitorovat a spravovat své dodavatelské 
řetězce s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke 
vzniku či prohlubovaní konfliktů a jejich 
nepříznivých dopadů.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se týká zodpovědných dovozců a znění předpisu by mělo tuto skutečnost odrážet.

Pozměňovací návrh 69
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
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 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. Toto nařízení by 
mělo zajistit přetnutí spojnice mezi 
konfliktem a nezákonným využíváním, 
aniž by byl ohrožen hospodářský význam 
obchodu s cínem, tantalem, wolframem a 
zlatem pro rozvoj dotčených zemí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
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 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.

Or. en

Odůvodnění

Lépe odráží ustanovení pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Nařízení odráží potřebu náležité péče 
v rámci celého dodavatelského řetězce od 
surovin po konečný produkt a vyžaduje, 
aby všechny společnosti na evropském 
trhu, které pokrývaly v první řadě 
suroviny, včetně produktů, které obsahují 
tyto suroviny, uplatňovaly na svůj 
dodavatelský řetězec náležitou péči a 
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veřejně o ní informovaly.

Jednotlivé povinnosti v rámci náležité 
péče obsažené v tomto nařízení odráží 
v souladu s povahou náležité péče 
progresivní a flexibilní povahu procesů 
náležité péče a nezbytnost povinností, 
které jsou náležitě přizpůsobené 
konkrétním podmínkám v jednotlivých 
podnicích. Povinnosti jsou přizpůsobené 
velikosti, pákovému efektu a postavení 
podniku v dodavatelském řetězci.

Některé společnosti jsou uznávány jako 
společnosti, které mají velký vliv na 
náležitou péči prováděnou v rámci celého 
dodavatelského řetězce v zemích 
zajišťujících suroviny v důsledku jejich 
postavení v dodavatelském řetězci. Na tyto 
subjekty, všeobecně označované za 
kritická místa, jsou uplatňovány širší 
povinnosti než na jiné podniky. Povinnosti 
v rámci náležité péče odráží dle očekávání 
tyto rozdíly.

Společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce musí vyvíjet 
přiměřené úsilí v dobré víře, aby stanovily 
kritické body ve svých dodavatelských 
řetězcích, a vynasnaží se posuzovat 
náležitou péči těchto společností, 
například na základě auditovaných zpráv 
uvedených subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
Konkrétní povinnosti obsažené v tomto nařízení obsahují pouze pasáže o přiměřenosti a úsilí, 
ale jsou přizpůsobeny konkrétním podnikovým segmentům v různých dodavatelských 
řetězcích.

Pozměňovací návrh 72
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Nařízení odráží potřebu náležité péče 
v rámci celého dodavatelského řetězce od 
surovin po konečný produkt a vyžaduje, 
aby všechny společnosti na evropském 
trhu, které pokrývaly v první řadě 
suroviny, včetně produktů, které obsahují 
tyto suroviny, uplatňovaly na svůj 
dodavatelský řetězec náležitou péči a 
veřejně o ní informovaly.

Jednotlivé povinnosti v rámci náležité 
péče obsažené v tomto nařízení odráží 
v souladu s povahou náležité péče 
progresivní a flexibilní povahu procesů 
náležité péče a nezbytnost povinností, 
které jsou náležitě přizpůsobené 
konkrétním podmínkám v jednotlivých 
podnicích. Povinnosti jsou přizpůsobené 
velikosti, pákovému efektu a postavení 
podniku v dodavatelském řetězci.

Některé společnosti jsou uznávány jako 
společnosti, které mají velký vliv na 
náležitou péči prováděnou v rámci celého 
dodavatelského řetězce v zemích 
zajišťujících suroviny v důsledku jejich 
postavení v dodavatelském řetězci. Na 
tyto subjekty, všeobecně označované za 
kritická místa, jsou uplatňovány širší 
povinnosti než na jiné podniky. Povinnosti 
v rámci náležité péče odráží dle očekávání 
tyto rozdíly.

Společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce musí vyvíjet 
přiměřené úsilí v dobré víře, aby stanovily 
kritické body ve svých dodavatelských 
řetězcích, a vynasnaží se posuzovat 
náležitou péči těchto společností, 
například na základě auditovaných zpráv 
uvedených subjektů.

Or. en
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Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
Konkrétní povinnosti obsažené v tomto nařízení obsahují pouze pasáže o přiměřenosti a úsilí, 
ale jsou přizpůsobeny konkrétním podnikovým segmentům v různých dodavatelských 
řetězcích.

Pozměňovací návrh 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Společnosti by měly v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči 
přijmout přiměřené kroky a v dobré víře 
vyvinout úsilí a provádět náležitou péči 
s cílem stanovit rizika negativních dopadů 
spojených s podmínkami přístupu 
k přírodním surovinám, předcházet jim a 
zmírňovat je, a se vztahem dodavatelů 
působících v oblastech postižených 
konflikty a ve vysoce rizikových oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a obtíže, které společnosti mají při 
výkonu néležité péče. Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na 
několika faktorech, včetně velikosti společnosti. Je-li společností mikropodnik nebo malý a 
střední podnik, bude na základě toho i náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným 
způsobem. To je zvláště důležité v takových odvětvích, jako je šperkařství, v němž nacházíme 
velké množství velmi malých a subjektů a řemeslníků s velmi omezenou kapacitou.

Pozměňovací návrh 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Společnosti by měly v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči 
přijmout přiměřené kroky a v dobré víře 
vyvinout úsilí a provádět náležitou péči 
s cílem stanovit rizika negativních dopadů 
spojených s podmínkami přístupu 
k přírodním surovinám, předcházet jim a 
zmírňovat je, a se vztahem dodavatelů 
působících v oblastech postižených 
konflikty a ve vysoce rizikových oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a obtíže, které společnosti mají při 
výkonu néležité péče. Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na 
několika faktorech, včetně velikosti společnosti. Je-li společností malý a střední podnik, bude 
na základě toho i náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným způsobem.

Pozměňovací návrh 75
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Společnosti by měly v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči 
přijmout přiměřené kroky a v dobré víře 
vyvinout úsilí a provádět náležitou péči 
s cílem stanovit rizika negativních dopadů 
spojených s podmínkami přístupu 
k přírodním surovinám, předcházet jim a 
zmírňovat je, a se vztahem dodavatelů 
působících v oblastech postižených 
konflikty a ve vysoce rizikových oblastech.

Or. en
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Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a obtíže, které společnosti mají při 
výkonu néležité péče. Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na 
několika faktorech, včetně velikosti společnosti. Je-li společností malý a střední podnik, bude 
na základě toho i náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným způsobem.

Pozměňovací návrh 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Nařízení odráží potřebu náležité péče 
v rámci celého dodavatelského řetězce od 
surovin po konečný produkt a vyžaduje, 
aby všechny společnosti na evropském 
trhu, které pokrývaly v první řadě 
suroviny, včetně produktů, které obsahují 
tyto suroviny, uplatňovaly na svůj 
dodavatelský řetězec náležitou péči a 
veřejně o ní informovaly.

Jednotlivé povinnosti v rámci náležité 
péče obsažené v tomto nařízení odráží 
v souladu s povahou náležité péče 
progresivní a flexibilní povahu procesů 
náležité péče a nezbytnost povinností, 
které jsou náležitě přizpůsobené 
konkrétním podmínkám v jednotlivých 
podnicích. Povinnosti jsou přizpůsobené 
velikosti, pákovému efektu a postavení 
podniku v dodavatelském řetězci.

Některé společnosti jsou uznávány jako 
společnosti, které mají velký vliv na 
náležitou péči prováděnou v rámci celého 
dodavatelského řetězce v zemích 
zajišťujících suroviny v důsledku jejich 
postavení v dodavatelském řetězci. Na 
tyto subjekty, všeobecně označované za 
kritická místa, jsou uplatňovány širší 
povinnosti než na jiné podniky. Povinnosti 
v rámci náležité péče odráží dle očekávání 
tyto rozdíly.
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Společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce musí vyvíjet 
přiměřené úsilí v dobré víře, aby stanovily 
kritické body ve svých dodavatelských 
řetězcích, a vynasnaží se posuzovat 
náležitou péči těchto společností, 
například na základě auditovaných zpráv 
uvedených subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
Konkrétní povinnosti obsažené v tomto nařízení obsahují pouze pasáže o přiměřenosti a úsilí,

Pozměňovací návrh 77
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Audit postupů, které společnost 
zavedla pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci, provedený třetí 
stranou zajišťuje důvěryhodnost, což je 
přínosné pro společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce a přispívá 
ke zlepšení postupů náležité péče v 
předvýrobní části dodavatelského řetězce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle pokynů OECD by se auditní povinnosti měly týkat pouze subjektů v kritických bodech.
Tento bod odůvodnění odráží rozsah společností uvedených v návrhu COM, který zahrnuje 
pouze dovozce nerostů a kovů. Z důvodu soudržnosti jsou části tohoto bodu odůvodnění 
sloučeny s 13. bodem odůvodnění o kritických bodech.
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Pozměňovací návrh 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Audit postupů, které společnost 
zavedla pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci, provedený třetí 
stranou zajišťuje důvěryhodnost, což je 
přínosné pro společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce a přispívá 
ke zlepšení postupů náležité péče v 
předvýrobní části dodavatelského řetězce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle pokynů OECD by se auditní povinnosti měly týkat pouze subjektů v kritických bodech.
Tento bod odůvodnění odráží rozsah společností uvedených v návrhu COM, který zahrnuje 
pouze dovozce nerostů a kovů. Z důvodu soudržnosti jsou části tohoto bodu odůvodnění 
sloučeny s 13. bodem odůvodnění o kritických bodech.

Pozměňovací návrh 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Audit postupů, které společnost 
zavedla pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci, provedený třetí 
stranou zajišťuje důvěryhodnost, což je 
přínosné pro společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce a přispívá 
ke zlepšení postupů náležité péče v 
předvýrobní části dodavatelského řetězce.

vypouští se



AM\1051627CS.doc 39/320 PE546.838v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Podle pokynů OECD by se auditní povinnosti měly týkat pouze klíčových bodů zpracování a 
zpětného sledování. Tento bod odůvodnění odráží rozsah společností uvedených v návrhu 
COM, který zahrnuje pouze dovozce nerostů a kovů.

Pozměňovací návrh 80
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Audit postupů, které společnost 
zavedla pro náležitou péči v dodavatelském 
řetězci, provedený třetí stranou zajišťuje 
důvěryhodnost, což je přínosné pro 
společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce a přispívá 
ke zlepšení postupů náležité péče v 
předvýrobní části dodavatelského řetězce.

(10) Audit postupů, které společnost 
zavedla za účelem dodržení pokynů 
OECD pro náležitou péči v dodavatelském 
řetězci, provedený třetí stranou zajišťuje 
důvěryhodnost, což je přínosné pro 
společnosti v povýrobní části 
dodavatelského řetězce a přispívá ke 
zlepšení postupů náležité péče v 
předvýrobní části dodavatelského řetězce.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Společnost veřejným informováním 
o svých politikách a postupech náležité 
péče v dodavatelském řetězci zajišťuje 
nezbytnou transparentnost, která vytváří 
důvěru veřejnosti v opatření, která podniky 
používají.

(11) Společnost veřejným informováním 
o svých politikách a postupech náležité 
péče v dodavatelském řetězci zajišťuje 
nezbytnou transparentnost, která vytváří 
důvěru veřejnosti v opatření, která podniky 
používají, a často patří do oblasti sociální 
odpovědnosti podniků.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Po konzultaci s výborem 
sestávajícím z členských států a zástupců 
odvětví Komise navrhne seznam oblastí 
ohrožených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí. Po uplynutí přiměřené lhůty 
příslušný výbor přidá nebo ubere položky 
ze seznamu oblastí ohrožených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářské subjekty by měly mít ve svých obchodních činnostech dostatečnou míru právní 
jistoty.

Pozměňovací návrh 83
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Mnoho stávajících a případných 
budoucích systémů náležité péče v 
dodavatelském řetězci by mohlo přispět k 
dosažení cílů tohoto nařízení. Již existují 
systémy v rámci odvětví, jejichž cílem je 
přerušení vztahu mezi konfliktem a 
získáváním zinku, tantalu, wolframu a 
zlata. Tyto systémy využívají nezávislé 
audity třetí strany k certifikaci subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací se 



AM\1051627CS.doc 41/320 PE546.838v01-00

CS

stávajícími systémy k zajištění nerostů, 
které pocházejí pouze z oblastí, jež nejsou 
postiženy konfliktem. V rámci systému 
Unie existuje mezi těmito systémy 
vzájemné uznávání. Je však nutné 
objasnit kritéria a postupy uznávání 
těchto systémů, aby bylo možné zajistit 
vysokou úroveň a předejít dvojímu 
provádění auditu.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho společností již provádí náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím 
stávajících úspěšných iniciativ. V systému Unie by tyto iniciativy měly být zohledněny v 
procesu vzájemného uznávání.

Pozměňovací návrh 84
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Mnoho stávajících dobrovolných 
systémů náležité péče v dodavatelském 
řetězci by mohlo přispět k dosažení cílů 
tohoto nařízení.

Je nutné objasnit kritéria a postupy 
uznávání a certifikace těchto systémů, aby 
bylo možné zajistit vysokou úroveň a 
předejít dvojímu provádění auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Mnoho stávajících systémů náležité 
péče v dodavatelském řetězci by mohlo 
přispět k dosažení cílů tohoto nařízení. Je 
však nutné objasnit kritéria a postupy 
uznávání těchto systémů, aby bylo možné 
zajistit vysokou úroveň a předejít dvojímu 
provádění auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
malé a střední podniky.

(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 se 
uznává, že náležitá péče v oblastech 
postižených konflikty a ve vysoce 
rizikových oblastech představuje praktické 
problémy a že při jejím uplatňování je 
nezbytná flexibilita. Povaha a rozsah 
náležité péče vhodné pro konkrétní 
podmínky podniků závisí na celé řadě
faktorů, včetně jejich velikosti a postavení 
v dodavatelském řetězci, při plném 
zohlednění problémů, jimž čelí malé a 
střední podniky.

Or. en
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Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na několika faktorech, 
včetně velikosti společnosti. Je-li společností malý a střední podnik, bude na základě toho i 
náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným způsobem.

Pozměňovací návrh 87
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
malé a střední podniky.

(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 se 
uznává, že náležitá péče v oblastech 
postižených konflikty a ve vysoce 
rizikových oblastech představuje praktické 
problémy a že při jejím uplatňování je 
nezbytná flexibilita. Povaha a rozsah 
náležité péče vhodné pro konkrétní 
podmínky podniků závisí na celé řadě 
faktorů, včetně jejich velikosti a postavení 
v dodavatelském řetězci, při plném 
zohlednění problémů, jimž čelí malé a 
střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
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Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na několika faktorech, 
včetně velikosti společnosti. Je-li společností malý a střední podnik, bude na základě toho i 
náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným způsobem.

Pozměňovací návrh 88
Christofer Fjellner

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 malé 
a střední podniky.

(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. Systém dobrovolné 
autocertifikace slouží zúčastněným 
společnostem Unie jako konkurenční 
výhoda. 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. Povinný systém navíc není 
žádoucí a v budoucích revizích nařízení 
by bylo třeba se jich pokud možno 
vyvarovat, neboť takový povinný systém 
může představovat překážku pro vstup 
nových malých a středních podniků, což 
mohou zneužívat již zavedené společnosti 
Unie se zdroji k ovládání povinného 
systému. Komise by měla důkladně 
sledovat náklady spojené se zodpovědným 
získáváním a jejich možný dopad 
na konkurenceschopnost, zejména pro malé 
a střední podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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 malé 
a střední podniky.

(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 prováděním auditů třetí 
stranou a jejich možný dopad 
na konkurenceschopnost, zejména pro malé 
a střední podniky, a podávat o nich zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke značným nákladům na provádění náležité péče, zejména pro malé a střední 
podniky, je velmi důležité, aby Komise sledovala náklady na zodpovědné získávání surovin a 
na provádění auditů třetí stranou a na jejich dopad na konkurenceschopnost a podávala o 
nich zprávy.

Pozměňovací návrh 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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 
malé a střední podniky.

(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 se 
uznává, že náležitá péče v oblastech 
postižených konflikty a ve vysoce 
rizikových oblastech představuje praktické 
problémy a že při jejím uplatňování je 
nezbytná flexibilita. Povaha a rozsah 
náležité péče vhodné pro konkrétní 
podmínky podniků závisí na celé řadě 
faktorů, včetně jejich velikosti a postavení 
v dodavatelském řetězci, při plném 
zohlednění problémů, jimž čelí 
mikropodniky a malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD uznávají složitost dodavatelských řetězců a potřebu přiměřených požadavků v 
rámci náležité péče přizpůsobených konkrétním podmínkám v jednotlivých společnostech.
Proto se pokyny řídí přístupem založeným na flexibilitě v závislosti na několika faktorech, 
včetně velikosti společnosti. Je-li společností mikropodnik nebo malý a střední podnik, bude 
na základě toho i náležitá péče uplatňována flexibilnějším a postupným způsobem. To je 
zvláště důležité v takových odvětvích, jako je šperkařství, v němž nacházíme velké množství 
velmi malých a subjektů a řemeslníků s velmi omezenou kapacitou.

Pozměňovací návrh 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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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 malé 
a střední podniky.

(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 a administrativní důsledky 
spojené se zodpovědným získáváním 
a jejich možný dopad 
na konkurenceschopnost, zejména pro malé 
a střední podniky, a za účelem provádění 
tohoto nařízení Komise poskytne malým a 
středním podnikům technickou a finanční 
pomoc a usnadní výměnu informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Na základě toho, co je stanoveno 
v pokynech OECD pro náležitou péči, 
vyžadují výzvy, jež vyplývají z náležité 
péče, flexibilitu: povaha a rozsah 
povinností musí být úměrné specifickým 
charakteristikám zodpovědných dovozců, 
co se týče velikosti podniku, místa 
podnikání, situace v konkrétní zemi, 
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odvětví a povahy příslušných produktů 
nebo služeb. Proto je nezbytné stanovit, že 
z oblasti působnosti tohoto nařízení jsou 
vyloučeny mikropodniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Evropské podniky, které dobrovolně 
uplatňují opatření v oblasti zodpovědného 
získávání nerostných surovin, mají 
certifikaci, kterou jim uděluje Komise v 
podobě značky.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení značky evropské zodpovědnosti pro podniky, které by měly zájem přijímat kroky v 
oblasti náležité péče, je pobídkovým a dobrovolným systémem, který bude moci vytvářet tržní 
tlak na ostatní subjekty dodavatelského řetězce. Tato značka by nebyla umístěna na 
produktech. Evropské podniky ji budou moci uvádět na svých internetových stránkách nebo ji 
používat pro svou komunikační strategii.

Pozměňovací návrh 94
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Komise by měla ve spolupráci 
s ESVČ vypracovat veřejně dostupnou 
příručku pro společnosti, v níž by měla 
vysvětlit, jak nejlépe uplatňovat kritéria 
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pro ty oblasti, které mohou spadat do 
oblasti působnosti tohoto nařízení. To je 
důležité pro srozumitelnost a jistotu pro 
hospodářské subjekty, zejména pro malé a 
střední podniky, a pro jejich soudržnost.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s obavami vyjádřenými firmami, jež chtějí ve svých dodavatelských řetězcích 
uplatňovat náležitou péči, je důležité, aby Komise vypracovala příručku, v níž vysvětlí, jak 
nejlépe uplatňovat definici oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí uvedenou 
v článku 2.

Pozměňovací návrh 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Společným sdělením ze dne 
5. března 20141a stanovila Komise a 
vysoká představitelka Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní 
politiku/místopředsedkyně Komise výkon 
doprovodných opatření za účelem podpory 
zodpovědného získávání surovin a 
docílení vysokého stupně účasti podniků 
s přihlédnutím k nákladnosti náležité 
péče, zejména pro malé a střední podniky 
a pro mikropodniky.

__________________
1a Společné sdělení Evropskému 
Parlamentu a Radě ze dne 5. března 2014 
s názvem „Zodpovědné získávání 
nerostných surovin pocházejících z oblastí 
postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí“ (JOIN(2014)8 final).

Or. it
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Pozměňovací návrh 96
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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) Subjekty zabývající se tavením a 
rafinací jsou ve svých příslušných 
dodavatelských řetězcích se zásadním 
vlivem na náležitou péči, jež je 
uplatňována v celém dodavatelském 
řetězci v zemích získávajících suroviny.
Unijní seznam zodpovědných krizových 
subjektů by tak mohl společnostem 
v povýrobní části dodavatelského řetězce 
zajistit transparentnost a jistotu za účelem 
provádění postupů náležité péče 
v dodavatelském řetězci. V souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči by 
krizové subjekty měly být předmětem 
nezávislého auditu třetí strany 
zaměřeného na postupy náležité péče 
v jejich dodavatelském řetězci, a to i za 
účelem jejich zařazení do seznamu 
zodpovědných subjektů. Krizové subjekty 
se sídlem mimo Evropskou unii by měly 
mít rovněž možnost být zařazeny na 
seznam, aby byl zajištěn jeho globální 
rozměr.

Or. en

Odůvodnění

Lépe odráží přístup pokynů OECD ke krizovým bodům a k auditům třetí strany.

Pozměňovací návrh 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13



AM\1051627CS.doc 51/320 PE546.838v01-00

CS

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) Subjekty zabývající se tavením a 
rafinací jsou ve svých příslušných 
dodavatelských řetězcích se zásadním 
vlivem na náležitou péči, jež je 
uplatňována v celém dodavatelském 
řetězci v zemích získávajících suroviny.
Unijní seznam zodpovědných krizových 
subjektů by tak mohl společnostem 
v povýrobní části dodavatelského řetězce 
zajistit transparentnost a jistotu za účelem 
provádění postupů náležité péče 
v dodavatelském řetězci. V souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči by 
krizové subjekty měly být předmětem 
nezávislého auditu třetí strany 
zaměřeného na postupy náležité péče 
v jejich dodavatelském řetězci, a to i za 
účelem jejich zařazení do seznamu 
zodpovědných subjektů. Krizové subjekty 
se sídlem mimo Evropskou unii by měly 
mít rovněž možnost být zařazeny na 
seznam, aby byl zajištěn jeho globální 
rozměr.

Or. en

Odůvodnění

Lépe odráží přístup pokynů OECD ke krizovým bodům a k auditům třetí strany.

Pozměňovací návrh 98
Christofer Fjellner

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 

(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 
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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.

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.
Komise by měla unijní seznam jednoduše 
zpřístupnit veřejnosti, aby zvýšila 
viditelnost a povědomí veřejnosti o 
existenci, účinnosti a fungování systému 
autocertifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Joachim Schuster

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) 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 poskytuje společnostem 
v povýrobní části transparentnost a jistotu, 
pokud jde postupy náležité péče v 
dodavatelském řetězci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) Subjekty zabývající se tavením a 
rafinací jsou ve svých příslušných 
dodavatelských řetězcích se zásadním 
vlivem na náležitou péči, jež je 
uplatňována v celém dodavatelském 
řetězci v zemích získávajících suroviny.
Unijní seznam zodpovědných krizových 
subjektů by tak mohl společnostem 
v povýrobní části dodavatelského řetězce 
zajistit transparentnost a jistotu za účelem 
provádění postupů náležité péče 
v dodavatelském řetězci. V souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči by 
krizové subjekty měly být předmětem 
nezávislého auditu třetí strany 
zaměřeného na postupy náležité péče 
v jejich dodavatelském řetězci, a to i za 
účelem jejich zařazení do seznamu 
zodpovědných subjektů. Krizové subjekty 
se sídlem mimo Evropskou unii by měly 
mít rovněž možnost být zařazeny na 
seznam, aby byl zajištěn jeho globální 
rozměr.

Or. en

Odůvodnění

Lépe odráží přístup pokynů OECD ke krizovým bodům a k auditům třetí strany.

Pozměňovací návrh 101
Emma McClarkin
za skupinu ECR
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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) 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 neproveditelné. Totéž 
platí pro recyklované kovy, které 
procházejí ještě dalšími fázemi 
zpracování. Veřejně přístupné unijní 
seznamy zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací by proto 
mohly společnostem v povýrobní části a 
spotřebitelům poskytnout transparentnost 
a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v 
dodavatelském řetězci. Tyto seznamy by 
byly zveřejňovány po konzultaci s OECD, 
London Bullion Market Association, 
Responsible Jewellery Programme a 
dalšími rovnocennými programy.

Or. en

Odůvodnění

Důležité je veřejně zviditelnit ty podniky, které uplatňují náležitou péči ve svém 
dodavatelském řetezci. Z tohoto důvodu je důležité, aby seznamy byly plně dostupné 
veřejnosti. Tyto seznamy by měly být vypracovány po konzultaci se stávajícími úspěšnými 
programy náležité péče.

Pozměňovací návrh 102
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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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) 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. Totéž platí pro 
recyklované kovy, které procházejí ještě 
dalšími fázemi zpracování. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací, které zpracovávají a dovážejí 
rudy a jejich koncentráty, mají povinnost 
používat pro dodavatelský řetězec 
evropský mechanismus náležité péče tak, 
jak jej stanoví toto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou klíčovými aktéry dodavatelského řetězce, neboť 
zasahují do procesu v okamžiku zpracování rud a jejich koncentrátů. Jelikož měly 
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zodpovědnost, samy nejlépe shromažďují, poskytují a ověřují informace o původu rud a o 
různých hospodářských subjektech. Z tohoto důvodu by se na ně nařízení mělo vztahovat 
povinně.

Pozměňovací návrh 104
Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) Používání veškerých nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení by mělo vyhovovat 
požadavkům tohoto nařízení. Dovozci 
musí dodržovat ustanovení tohoto 
nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Evropské malé a střední podniky, 
které dováží nerostné suroviny a kovy a 
které zavádí systémy náležité péče, 
dostávají finanční pomoc prostřednictvím 
programu Komise COSME.

Or. fr

Odůvodnění

Dovážející malé a střední podniky, na něž se vztahuje toto nařízení, se mohou při zavádění 
systémů náležité péče nebo při provádění auditů ve svých dodavatelských řetězcích setkávat s 
problémy technického nebo finančního rázu. V tomto smyslu by měly mít možnost dostávat 
finanční pomoc v rámci nového programu Komise COSME pro malé a střední podniky a 
konkurenceschopnost podniků.
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Pozměňovací návrh 106
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
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.

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování povinnosti hospodářských 
subjektů uplatňovat náležitou péči, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol Záznamy o takovýchto kontrolách 
se uchovávají nejméně 5 let. Členské státy 
jsou odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
působnosti tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržují závazky náležité 

(14) Příslušný orgán pro celou EU je 
odpovědný 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 
působnosti tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržují závazky náležité 
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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.

péče v dodavatelském řetězci. Záznamy 
o takovýchto kontrolách se uchovávají 
nejméně 5 let. Příslušný orgán pro celou 
EU je odpovědný za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem provádění tohoto nařízení navrhujeme mít jeden jediný příslušný orgán pro celou 
EU, nikoli 28 vnitrostátních orgánů. To by nám umožnilo omezit byrokratické postupy, neboť 
společnosti by pak nemusely jednat s 28 různými orgány. Dále se domníváme, že existence 
pouze jednoho příslušného orgánu by byla nákladově nejefektivnějším řešením, které by na 
daňové poplatníky v celé Evropě kladlo nejmenší břemeno.

Pozměňovací návrh 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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.

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování povinnosti hospodářských 
subjektů uplatňovat náležitou péči, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol Záznamy o takovýchto kontrolách 
se uchovávají nejméně 5 let. Členské státy 
jsou odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en



AM\1051627CS.doc 59/320 PE546.838v01-00

CS

Pozměňovací návrh 109
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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 
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.

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování vlastního prohlášení ze strany 
zodpovědných dovozců, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol s cílem ověřit, zda zodpovědní 
dovozci nerostných surovin a /nebo kovů v 
působnosti tohoto nařízení, kteří provedli 
vlastní prohlášení, 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.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 110
Joachim Schuster

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 autocertifikace ze strany 
zodpovědných dovozců, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol s cílem ověřit, zda dovozci 
nerostných surovin a /nebo kovů v 
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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.

působnosti tohoto nařízení dodržují 
závazky náležité péče v dodavatelském 
řetězci. Záznamy o takovýchto kontrolách 
se uchovávají nejméně 5 let. Evropská 
komise by měla nést odpovědnost za 
stanovení pravidel a finančních sankcí
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 
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.

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování povinnosti hospodářských 
subjektů uplatňovat náležitou péči, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol Záznamy o takovýchto kontrolách 
se uchovávají nejméně 5 let. Členské státy 
jsou odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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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 
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.

(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 zodpovědné
hospodářské subjekty zabývající se
nerostnými surovinami a /nebo kovy v 
působnosti tohoto nařízení, které provedly
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem posílení účinného 
provádění tohoto nařízení a v zájmu 
potřeb rozvoje přímo souvisejících 
s využíváním přírodních surovin 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
budou uplatňována doprovodná opatření.
Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost bude uplatňovat a dále 
rozvíjet integrovaný přístup EU ke 
zodpovědnému získávání surovin, jak bylo 
zahájeno ve společném sdělení 
Evropského parlamentu a Rady nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného 
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přístupu EU“ (JOIN(2014)8). Do 
vnitřních a vnějších politik a zejména do 
politického dialogu a dialogu o politikách 
s partnerskými zeměmi, místními orgány a 
soukromými subjekty bude začleněna 
především podpora zodpovědného 
získávání nerostných surovin z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí a vytváření vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče pro 
zodpovědné získávání surovin. Zvláštní 
pozornost bude věnována příspěvku a 
problematice řemeslného a neformálního 
odvětví těžby, které se dotýká živobytí 
místních obyvatel a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Evropská komise by rovněž měla 
poskytnout dovozcům seznam 
zodpovědných subjektů zabývajících se 
tavením a rafinací, jenž jim usnadní 
orientaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem posílení účinného 
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provádění tohoto nařízení a v zájmu 
potřeb rozvoje přímo souvisejících 
s využíváním přírodních surovin 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
budou uplatňována doprovodná opatření.
Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost bude uplatňovat a dále 
rozvíjet integrovaný přístup EU ke 
zodpovědnému získávání surovin, jak bylo 
zahájeno ve společném sdělení 
Evropského parlamentu a Rady nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného 
přístupu EU“ (JOIN(2014)8). Do 
vnitřních a vnějších politik a zejména do 
politického dialogu a dialogu o politikách 
s partnerskými zeměmi, místními orgány a 
soukromými subjekty bude začleněna 
především podpora zodpovědného 
získávání nerostných surovin z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí a vytváření vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče pro 
zodpovědné získávání surovin. Zvláštní 
pozornost bude věnována příspěvku a 
problematice řemeslného a neformálního 
odvětví těžby, které se dotýká živobytí 
místních obyvatel a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem posílení účinného 
provádění tohoto nařízení a v zájmu 
potřeb rozvoje přímo souvisejících 
s využíváním přírodních surovin 
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pocházejících z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí 
budou uplatňována doprovodná opatření.
Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost bude uplatňovat a dále 
rozvíjet integrovaný přístup EU ke 
zodpovědnému získávání surovin, jak bylo 
zahájeno ve společném sdělení 
Evropského parlamentu a Rady nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného 
přístupu EU“ (JOIN(2014)8). Do 
vnitřních a vnějších politik a zejména do 
politického dialogu a dialogu o politikách 
s partnerskými zeměmi, místními orgány a 
soukromými subjekty bude začleněna 
především podpora zodpovědného 
získávání nerostných surovin z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí a vytváření vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče pro 
zodpovědné získávání surovin. Zvláštní 
pozornost bude věnována příspěvku a 
problematice řemeslného a neformálního 
odvětví těžby, které se dotýká živobytí 
místních obyvatel a udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

(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 příslušného orgánu pro celou EU by 
měly být vykonávány v souladu 
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s nařízením (EU) č. 182/20111111. s nařízením (EU) č. 182/20111111.

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 182/20111111.

(15) Aby byly provedeny změny v příloze I 
a příloze II tohoto nařízení, Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
SFEU na základě ustanovení uvedených 
v tomto nařízení.

__________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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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. 182/20111111.

(15) Aby byly provedeny změny v příloze I
a příloze II tohoto nařízení, Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
SFEU na základě ustanovení uvedených 
v tomto nařízení.

__________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. 182/20111111.

(15) Aby byla rozšířena škála nerostných 
surovin tohoto nařízení, Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
SFEU na základě ustanovení uvedených 
v tomto nařízení.

__________________
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise by měla pravidelně 
přezkoumávat svou finanční pomoc a 
politické závazky vůči oblastem 
postiženým konflikty a vysoce rizikovým 
oblastem, kde se těží cín, tantal, wolfram a 
zlato, zejména v oblasti velkých afrických 
jezer, s cílem zajistit soudržnost politiky a 
podnítit a posílit dodržování zásad řádné 
správy, právního státu a především etické 
těžby.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pro zajištění účinného provádění 
tohoto nařízení by mělo být stanoveno 
dvouleté přechodné období, které 
Evropské komisi umožní zavést systém 
auditů prováděných třetí stranou a 
zodpovědným dovozcům umožní 
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obeznámit se s povinnostmi vyplývajícími 
z tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 opatření.

(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.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Joachim Schuster

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 

(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 
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oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí. Zprávy mohou být 
případně doplněny o příslušné legislativní 
návrhy, které mohou obsahovat závazná 
opatření.

oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Christofer Fjellner

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 
opatření.

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Radě a Evropskému parlamentu zprávy o 
účinnosti systému. Dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a poté každých 
pět 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 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Radě a Evropskému parlamentu zprávy o 
účinnosti systému. Tři roky po vstupu 
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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 opatření.

tohoto nařízení v platnost a poté každých 
šest let by měla Komise přezkoumat jeho 
fungování a účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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 opatření.

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
účinnosti systému. Dva roky po dni 
použitelnosti tohoto nařízení a poté každé 
tři roky by měla Komise přezkoumat jeho 
fungování a účinnost a nejnovější základní 
systému na místě, pokud jde o podporu
zodpovědného získávání nerostných 
surovin, na které se vztahuje, z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, a podávat zprávy Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise by při 
přezkumu měla plně analyzovat a 
vyhodnotit veškeré aspekty nařízení, jeho 
účinků a nákladů, a zohlednit potvrzený 
bezkonfliktní procentní podíl u každého 
nerostu, jehož se nařízení týká, procento
subjektů zabývajících se tavením a 
rafinací a dovozců uplatňujících náležitou 
péči, jakékoli možné přesměrování 
obchodu od těžebních oblastí a jeho 
dopady na živobytí lidí pracujících na 
místě, se zvláštním přihlédnutím 
k řemeslné těžbě. Přezkum by měl dále 
zahrnovat rozsáhlý přesah v oblasti 
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zúčastněných stran, pokud jde o správní 
orgány, podnikatelskou a místní 
občanskou společnost a ty, kdo jsou 
postiženi přímo na místě v oblastech 
postižených konflikty. Zprávy mohou být 
případně doplněny o příslušné legislativní 
návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby Komise plně analyzovala veškeré aspekty dopadů nařízení, především jeho 
účinek na omezování možností ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývat se obchodem 
s cínem, tantalem a wolframem, jejich rudami a zlatem. O této analýze by měla podat zprávu 
Radě a Parlamentu.

Pozměňovací návrh 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 opatření.

(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.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pablo Zalba Bidegain
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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 
opatření.

(16) Komise by měla pravidelně podávat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
účinnosti systému. Tři roky po dni 
použitelnosti tohoto nařízení a poté každé 
tři roky 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 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ve svém společném sdělení ze dne 
5. března 2014 se Evropská komise a 
vysoká představitelka Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiky zavázaly 
k provádění doprovodných opatření 
vedoucích k integrovanému přístupu EU 
ke zodpovědnému získávání surovin 
souběžně s tímto nařízením, nejen s cílem 
dosáhnout vysoké míry podílu společností 
na systému Unie uvedeném v tomto 
nařízení, ale i k zajištění globálního, 
soudržného a komplexního přístupu na 
podporu zodpovědného získávání surovin 
z oblastí postižených konflikty.

Or. en
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Odůvodnění

Nerosty z oblastí postižených konflikty jsou jedním z aspektů, které podněcují ozbrojené 
konflikty. Politické, hospodářské a společenské důvody jsou často hlavní hnací silou a je třeba 
je na ně brát ohled. Proto je důležité, aby toto nařízení bylo zařazeno do širšího rámce kroků 
a opatření, jejichž cílem je předcházet ozbrojeným konfliktům a ukončovat je.

Pozměňovací návrh 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

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 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 a omezovat 
financování válečných činností, které mají 
zásadní vliv na místní společenství, 
zejména ženy a děti. 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.

__________________ __________________
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.

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 s cílem:

__________________
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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 

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 
pro vlastní prohlášení založené na náležité 
péči v rámci dodavatelského řetězce 
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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.

s cílem omezit a vyloučit 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.

__________________ __________________
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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 134
Joachim Schuster

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 

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 
pro povinné dodržování pokynů OECD 
pro náležitou 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 
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získávají nerostné suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí.

tavením a rafinací, jež získávají nerostné 
suroviny 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.

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 s cílem:

__________________
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 
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vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, 
vydavatelství OECD (OECD(2013)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 s cílem omezit možnosti získávání, 
přepravy a obchodování s přírodními 
surovinami za účelem financování 
konfliktu a/nebo podpory porušování 
nebo nedodržování lidských práv. Je 
navržen tak, aby zvýšil jistotu a 
transparentnost, pokud jde o dodavatelské 
postupy společností získávajících suroviny 
z oblastí postižených konflikty nebo 
z vysoce rizikových oblastí, a pomohl jim 
dodržovat lidská práva a vyhnout se 
podpoře konfliktů prostřednictvím vlastní 
činnosti a rozhodnutí v oblasti získávání 
surovin.

__________________
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.

Or. en
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Odůvodnění

Tyto cíle staví na cílech navržených Komisí a jsou do nich začleněny další cíle a texty z 
posouzení dopadu Komise a z pokynů OECD. Účel systému EU pro náležitou péči v rámci 
dodavatelského řetězce by měl být širší než návrh COM, který limituje účel na omezování 
možností určitých subjektů při obchodování s nerosty, jichž se týká nařízení. Účel by měl být 
širší: přerušit spojení mezi získáváním surovin, dopravou, obchodem, manipulací a vývozem 
přírodních surovin a konflikty a porušováním lidských práv.

Pozměňovací návrh 137
Pablo Zalba Bidegain

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 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 hospodářských 
subjektů a subjektů zabývajících se 
tavením a rafinací, jež získávají nerostné 
suroviny 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.

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Daniel Caspary

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 vlastní prohlášení založené 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.

__________________ __________________
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.

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.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
k celému znění textu.)

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit jistotu a transparentnost, pokud 
jde o dodavatelské postupy společností 
získávajících suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí,

Or. en

Odůvodnění

Tyto cíle staví na cílech navržených Komisí a jsou do nich začleněny další cíle a texty z 
posouzení dopadu Komise a z pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 140
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšit jistotu a transparentnost, pokud 
jde o dodavatelské postupy společností 
získávajících suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí,

Or. en

Odůvodnění

Tyto cíle staví na cílech navržených Komisí a jsou do nich začleněny další cíle a texty z 
posouzení dopadu Komise a z pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) omezit možnosti získávání, dopravy a 
obchodování s přírodními surovinami za 
účelem financování konfliktů a/nebo 
podpory porušování nebo nedodržování 
lidských práv,

Or. en

Odůvodnění

Nový cíl b) reviduje znění COM týkající se možností, které má systém „omezit“. Účel systému 
EU pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce by měl být širší než návrh COM, který 
omezuje účel na omezování možností určitých subjektů při obchodování s nerosty, jichž se 
týká nařízení. Účel by měl být širší: přerušit spojení mezi získáváním surovin, dopravou, 
obchodem, manipulací a vývozem přírodních surovin a konflikty a porušováním lidských práv.

Pozměňovací návrh 142
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) omezit možnosti získávání, dopravy a 
obchodování s přírodními surovinami za 
účelem financování konfliktů a/nebo 
podpory porušování nebo nedodržování 
lidských práv,

Or. en

Odůvodnění

Nový cíl b) reviduje znění COM týkající se možností, které má systém „omezit“. Účel systému 
EU pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce by měl být širší než návrh COM, který 
omezuje účel na omezování možností určitých subjektů při obchodování s nerosty, jichž se 
týká nařízení. Účel by měl být širší: přerušit spojení mezi získáváním surovin, dopravou, 
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obchodem, manipulací a vývozem přírodních surovin a konflikty a porušováním lidských práv.

Pozměňovací návrh 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pomoci společnostem dodržovat lidská 
práva a nepřispívat ke konfliktům 
prostřednictvím vlastních činností a 
rozhodnutí v oblasti získávání surovin.

Or. en

Odůvodnění

Nový cíl c) zahrnuje základní účel náležité péče ve smyslu pokynů OECD, s. 13. Pokyny 
OECD uvádí „Náležitá péče v dodavatelském řetězci je soustavným, proaktivním a reaktivním 
procesem, jehož prostřednictvím společnosti mohou zajistit, aby nepřispívaly ke konfliktům … 
Náležitá péče založená na posouzení rizika odkazuje na opatření, která by společnosti měly 
přijmout … S cílem předcházet nebo zmírňovat negativní dopady spojené s jejich činnostmi 
nebo rozhodnutími o získávání surovin“.

Pozměňovací návrh 144
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pomoci společnostem dodržovat lidská 
práva a nepřispívat ke konfliktům 
prostřednictvím vlastních činností a 
rozhodnutí v oblasti získávání surovin.

Or. en
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Odůvodnění

Nový cíl c) zahrnuje základní účel náležité péče ve smyslu pokynů OECD, s. 13. Pokyny 
OECD uvádí „Náležitá péče v dodavatelském řetězci je soustavným, proaktivním a reaktivním 
procesem, jehož prostřednictvím společnosti mohou zajistit, aby nepřispívaly ke konfliktům … 
Náležitá péče založená na posouzení rizika odkazuje na opatření, která by společnosti měly 
přijmout … S cílem předcházet nebo zmírňovat negativní dopady spojené s jejich činnostmi 
nebo rozhodnutími o získávání surovin“.

Pozměňovací návrh 145
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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je stanoveno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 149
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 
se náležité péče v dodavatelském řetězci 
pro dovozce působící v Unii, kteří dovážejí 
nerosty nebo kovy obsahující cín, tantal, 
wolfram a zlato, jak je stanoveno v příloze 
I.

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 
se náležité péče v dodavatelském řetězci 
pro dovozce působící v Unii, kteří se 
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. Na kovy, o nichž se 
důvodně předpokládá, že jsou 
recyklované, se toto nařízení nevztahuje. 

Or. en
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Odůvodnění

Ve smyslu pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí se toto 
nařízení nevztahuje na kovy, o nichž se důvodně předpokládá, že jsou recyklované.

Pozměňovací návrh 151
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 
se náležité péče v dodavatelském řetězci 
pro dovozce působící v Unii, kteří provádí
autocertifikaci jako zodpovědné
hospodářské subjekty zabývající se nerosty
nebo kovy sestávajícími z cínu, tantalu, 
wolframu a zlata, nebo tyto prvky 
obsahujícími, jak je stanoveno v příloze I. 
Na kovy, o nichž se důvodně předpokládá, 
že jsou recyklované, se toto nařízení 
nevztahuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kovy, které lze důvodně považovat za 
recyklované, se toto nařízení nevztahuje.

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Ska Keller
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za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Díky navrhované širší škále „zahrnutých surovin“ není tato definice již potřebná.

Pozměňovací návrh 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Díky navrhované širší škále „zahrnutých surovin“ není tato definice již potřebná.

Pozměňovací návrh 155
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
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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) „zahrnutými surovinami“ se rozumí
veškeré přírodní suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) „zahrnutými surovinami“ se rozumí
veškeré přírodní suroviny uvedené 
v příloze I, které mohou být čas od času 
pozměněny nebo nahrazeny v souladu 
s tímto nařízením;

Or. en

Odůvodnění

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
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obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Pozměňovací návrh 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „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 veškerých 
doporučení Rady, příloh a dodatků, které 
mohou být pravidelně pozměňovány nebo 
nahrazovány; 

Or. en

Odůvodnění

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Pozměňovací návrh 158
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „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 veškerých 
doporučení Rady, příloh a dodatků, které 
mohou být pravidelně pozměňovány nebo 
nahrazovány; 

Or. en

Odůvodnění

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Pozměňovací návrh 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „zahrnutými surovinami“ se rozumí 
veškeré přírodní suroviny uvedené 
v příloze I, které mohou být pravidelně 
pozměněny nebo nahrazeny v souladu 
s tímto nařízením;

Or. en
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Odůvodnění

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Pozměňovací návrh 160
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „zahrnutými surovinami“ se rozumí 
veškeré přírodní suroviny uvedené 
v příloze I, které mohou být pravidelně 
pozměněny nebo nahrazeny v souladu 
s tímto nařízením;

Or. en

Odůvodnění

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
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same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Pozměňovací návrh 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „zahrnutými produkty“ se rozumí 
všechny zahrnuté suroviny a produkty, 
které se skládají ze zahrnutých surovin 
nebo je obsahují;

Or. en

Odůvodnění

Návrh COM se vztahuje pouze na suroviny ze zahrnutých surovin a na některé zpracované 
kovy. Nebyla by tedy žádná záruka, že nerosty v produktech, jež příchází na evropský trh, byly 
získány zodpovědně. Pokud je náležitá péče prováděna tímto způsobem, nezodpovídá za ni 
jediný článek v dodavatelském řetězci a není koncipována tak, aby byla účinná. Tímto 
pozměňovacím návrhem se rozšiřuje oblast působnosti na produkty, které obsahují zahrnuté 
suroviny, tedy i na společnosti v povýrobní části.

Pozměňovací návrh 162
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „zahrnutými produkty“ se rozumí 
všechny zahrnuté suroviny a produkty, 
které se skládají ze zahrnutých surovin 
nebo je obsahují;

Or. en

Odůvodnění

Návrh COM se vztahuje pouze na suroviny ze zahrnutých surovin a na některé zpracované 
kovy. Nebyla by tedy žádná záruka, že nerosty v produktech, jež příchází na evropský trh, byly 
získány zodpovědně. Pokud je náležitá péče prováděna tímto způsobem, nezodpovídá za ni 
jediný článek v dodavatelském řetězci a není koncipována tak, aby byla účinná. Tímto 
pozměňovacím návrhem se rozšiřuje oblast působnosti na produkty, které obsahují zahrnuté 
suroviny, tedy i na společnosti v povýrobní části.

Pozměňovací návrh 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) „recyklovanými surovinami“ se 
rozumí zpětně získané koncové nebo 
pospotřební produkty nebo suroviny ze 
zpracovaného šrotu, které vznikají během 
výroby produktu, včetně nadbytečných, 
zastaralých a vadných materiálů a šrotu, 
které obsahují rafinované nebo 
zpracované suroviny, které jsou vhodné 
k recyklaci při výrobě jakéhokoli 
materiálu. Recyklovanými surovinami 
nejsou částečně zpracované či 
nezpracované nerostné suroviny ani 
vedlejší produkty získané z jiné rudy;

Or. en

Odůvodnění

Všechny materiály a produkty, které jsou vyloučeny z definice „recyklovaného kovu“ 
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v pokynech OECD vzhledem ke skutečnosti, že je obtížné, ne-li nemožné, stanovit původ 
recyklovaných materiálů, a které tedy neumožňují společnostem určit, zda byly vytěženy a 
kontrolovány zodpovědnými společnostmi. V důsledku toho by tyto suroviny měly být 
vyloučeny z podstatných povinností v rámci náležité péče uvedených v tomto nařízení.
Navrhovaná definice zahrnuje definici z pokynů OECD, ale v případě potřeby nahrazuje 
odkazy na „nerosty“ a „kovy“odkazem na „suroviny“, což odráží širší oblast působnosti 
nařízení ve znění změn a jinde používané znění.

Pozměňovací návrh 164
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) „recyklovanými surovinami“ se 
rozumí zpětně získané koncové nebo 
pospotřební produkty nebo suroviny ze 
zpracovaného šrotu, které vznikají během 
výroby produktu, včetně nadbytečných, 
zastaralých a vadných materiálů a šrotu, 
které obsahují rafinované nebo 
zpracované suroviny, které jsou vhodné 
k recyklaci při výrobě jakéhokoli 
materiálu. Recyklovanými surovinami 
nejsou částečně zpracované či 
nezpracované nerostné suroviny ani 
vedlejší produkty získané z jiné rudy;

Or. en

Odůvodnění

Všechny materiály a produkty, které jsou vyloučeny z definice „recyklovaného kovu“ 
v pokynech OECD vzhledem ke skutečnosti, že je obtížné, ne-li nemožné, stanovit původ 
recyklovaných materiálů, a které tedy neumožňují společnostem určit, zda byly vytěženy a 
kontrolovány zodpovědnými společnostmi. V důsledku toho by tyto suroviny měly být 
vyloučeny z podstatných povinností v rámci náležité péče uvedených v tomto nařízení.
Navrhovaná definice zahrnuje definici z pokynů OECD, ale v případě potřeby nahrazuje 
odkazy na „nerosty“ a „kovy“odkazem na „suroviny“, což odráží širší oblast působnosti 
nařízení ve znění změn a jinde používané znění.
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Pozměňovací návrh 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která poprvé uvádí na trh jakýkoli 
zahrnutý produkt;

Or. en

Odůvodnění

Použití řádně definovaného termínu „hospodářský subjekt“ ve spojitosti s termínem „poprvé 
uvádí na trh“ zajišťuje, že je zahrnuta celá škála různých hospodářských subjektů, aniž by 
byla potřebné individuální určení nebo popis. Termín zahrnuje i hospodářské subjekty bez 
ohledu na jejich velikost, přičemž dodatečné vymezení v jednotlivých článcích může v případě 
potřeby přesto zajistit rozdílné zacházení s určitými skupinami.

Pozměňovací návrh 166
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) „hospodářským subjektem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která poprvé uvádí na trh jakýkoli 
zahrnutý produkt;

Or. en

Odůvodnění

Použití řádně definovaného termínu „hospodářský subjekt“ ve spojitosti s termínem „poprvé 
uvádí na trh“ zajišťuje, že je zahrnuta celá škála různých hospodářských subjektů, aniž by 
byla potřebné individuální určení nebo popis. Termín zahrnuje i hospodářské subjekty bez 
ohledu na jejich velikost, přičemž dodatečné vymezení v jednotlivých článcích může v případě 
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potřeby přesto zajistit rozdílné zacházení s určitými skupinami.

Pozměňovací návrh 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

af) „uváděním na trh" se rozumí první 
dodání produktů, jakýmikoli prostředky a 
bez ohledu na použitou techniku prodeje, 
na vnitřní trh za účelem distribuce nebo 
použití pro obchodní činnost, za úplatu 
nebo bezplatně, včetně dodávání pomocí 
prostředků komunikace na dálku ve 
smyslu směrnice 97/7/ES; „uvádění na 
trh“ zahrnuje rovněž dodávání produktů 
odvozených od zahrnutých produktů, 
které jsou již přítomny na vnitřním trhu, 
na vnitřní trh;

Or. en

Odůvodnění

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
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Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Pozměňovací návrh 168
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

af) „uváděním na trh" se rozumí první 
dodání produktů, jakýmikoli prostředky a 
bez ohledu na použitou techniku prodeje, 
na vnitřní trh za účelem distribuce nebo 
použití pro obchodní činnost, za úplatu 
nebo bezplatně, včetně dodávání pomocí 
prostředků komunikace na dálku ve 
smyslu směrnice 97/7/ES; „uvádění na 
trh“ zahrnuje rovněž dodávání produktů 
odvozených od zahrnutých produktů, 
které jsou již přítomny na vnitřním trhu, 
na vnitřní trh;

Or. en

Odůvodnění

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
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‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Pozměňovací návrh 169
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Or. en

Odůvodnění

Díky navrhované širší škále „zahrnutých surovin“ není tato definice již potřebná.

Pozměňovací návrh 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Or. en

Odůvodnění

Díky navrhované širší škále „zahrnutých surovin“ není tato definice již potřebná.
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Pozměňovací návrh 171
Ramon Tremosa i Balcells

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

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

b) „recyklovanými surovinami“ se rozumí
zpětně získané koncové nebo pospotřební 
produkty nebo suroviny ze zpracovaného 
šrotu, které vznikají během výroby 
produktu, včetně nadbytečných, 
zastaralých a vadných materiálů a šrotu, 
které obsahují rafinované nebo 
zpracované suroviny, které jsou vhodné 
k recyklaci při výrobě jakéhokoli 
materiálu. Recyklovanými surovinami 
nejsou částečně zpracované či 
nezpracované nerostné suroviny ani 
vedlejší produkty získané z jiné rudy;

Or. en

Odůvodnění

Všechny materiály a produkty, které jsou vyloučeny z definice „recyklovaného kovu“ 
v pokynech OECD vzhledem ke skutečnosti, že je obtížné, ne-li nemožné, stanovit původ 
recyklovaných materiálů, a které tedy neumožňují společnostem určit, zda byly vytěženy a 
kontrolovány zodpovědnými společnostmi. V důsledku toho by tyto suroviny měly být 
vyloučeny z podstatných povinností v rámci náležité péče uvedených v tomto nařízení.
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Navrhovaná definice zahrnuje definici z pokynů OECD, ale v případě potřeby nahrazuje 
odkazy na „nerosty“ a „kovy“odkazem na „suroviny“, což odráží širší oblast působnosti 
nařízení ve znění změn a jinde používané znění.

Pozměňovací návrh 173
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „recyklovanými kovy“ se rozumí 
regenerované výrobky konečných 
uživatelů, regenerované pospotřební 
výrobky nebo zpracovaný kovový šrot 
vznikající při výrobě produktů;
„recyklované kovy“ zahrnují nepotřebné, 
zastaralé, vadné a odpadní kovové 
materiály, které obsahují rafinované nebo 
zpracované kovy vhodné k recyklaci při 
výrobě cínu, tantalu, wolframu a/nebo 
zlata; recyklovanými kovy nejsou částečně 
zpracované či nezpracované nerostné 
suroviny ani vedlejší produkty získané z 
jiné rudy;

Or. en

Odůvodnění

Ve smyslu pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí se toto 
nařízení nevztahuje na kovy, o nichž se důvodně předpokládá, že jsou recyklované.

Pozměňovací návrh 174
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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



AM\1051627CS.doc 101/320 PE546.838v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „dodavatelským řetězcem nerostných
surovin“ se rozumí systém zahrnující 
činnosti, organizace, zainteresované 
subjekty, technologie, informace, zdroje 
a služby související s přemísťováním 
a zpracováním nerostných surovin, a to 
počínaje místem těžby a konče jejich 
začleněním do konečného výrobku;

c) „dodavatelským řetězcem surovin“ se 
rozumí systém zahrnující činnosti, 
organizace, zainteresované subjekty, 
technologie, informace, zdroje a služby 
související s přemísťováním a zpracováním 
surovin, a to počínaje místem těžby a 
konče jejich začleněním do konečného 
výrobku;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna odráží širší škálu surovin v nařízení. Viz nová definice „zahrnutých surovin“.

Pozměňovací návrh 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „dodavatelským řetězcem nerostných
surovin“ se rozumí systém zahrnující 
činnosti, organizace, zainteresované 
subjekty, technologie, informace, zdroje 
a služby související s přemísťováním 
a zpracováním nerostných surovin, a to 
počínaje místem těžby a konče jejich 
začleněním do konečného výrobku;

c) „dodavatelským řetězcem surovin“ se 
rozumí systém zahrnující činnosti, 
organizace, zainteresované subjekty, 
technologie, informace, zdroje a služby 
související s přemísťováním a zpracováním 
surovin, a to počínaje místem těžby a 
konče jejich začleněním do konečného 
výrobku;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna odráží širší škálu surovin v nařízení. Viz nová definice „zahrnutých surovin“.

Pozměňovací návrh 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „dodavatelským řetězcem nerostných
surovin“ se rozumí systém zahrnující 
činnosti, organizace, zainteresované 
subjekty, technologie, informace, zdroje 
a služby související s přemísťováním 
a zpracováním nerostných surovin, a to 
počínaje místem těžby a konče jejich 
začleněním do konečného výrobku;

c) „dodavatelským řetězcem surovin“ se 
rozumí systém zahrnující činnosti, 
organizace, zainteresované subjekty, 
technologie, informace, zdroje a služby 
související s přemísťováním a zpracováním 
zahrnutých surovin, a to počínaje místem 
těžby a konče jejich začleněním 
do konečného výrobku;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „náležitou péčí v dodavatelském 
řetězci“ se rozumí povinnosti 
hospodářských subjektů ve vztahu k jejich 
systémům řízení, řízení rizik, auditům 
prováděným třetí stranou a poskytování 
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 veřejně o nich 
informovat;

Or. en

Odůvodnění

Používání „hospodářských subjektů“ odráží širší škálu společností a zajišťuje, že se náležitá 
péče v dodavatelském řetězci vztahuje na všechny zahrnuté společnosti. Odkaz na 
„informování“ je uveden proto, aby odrážel povinnost podávat zprávy, která je v nařízení již 
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obsažena.

Pozměňovací návrh 178
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „náležitou péčí v dodavatelském 
řetězci“ se rozumí povinnosti 
hospodářských subjektů ve vztahu k jejich 
systémům řízení, řízení rizik, auditům 
prováděným třetí stranou a poskytování 
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 veřejně o nich 
informovat;

Or. en

Odůvodnění

Používání „hospodářských subjektů“ odráží širší škálu společností a zajišťuje, že se náležitá 
péče v dodavatelském řetězci vztahuje na všechny zahrnuté společnosti. Odkaz na 
„informování“ je uveden proto, aby odrážel povinnost podávat zprávy, která je v nařízení již 
obsažena.

Pozměňovací návrh 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „politikou modelového dodavatelského 
řetězce“ se rozumí politika modelového 
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dodavatelského řetězce vymezená v příloze 
II pokynů OECD pro náležitou péči;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré odkazy na politiku modelového dodavatelského řetězce by mělo být odkazem na 
modelovou politiku uvedenou v pokynech OECD pro náležitou péči. Dodatečný text v návrhu 
COM je nadbytečný a byl vymazán.

Pozměňovací návrh 180
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „politikou modelového dodavatelského 
řetězce“ se rozumí politika modelového 
dodavatelského řetězce v příloze II pokynů 
OECD pro náležitou péči;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré odkazy na politiku modelového dodavatelského řetězce by mělo být odkazem na 
modelovou politiku uvedenou v pokynech OECD pro náležitou péči. Dodatečný text v návrhu 
COM je nadbytečný a byl vymazán.

Pozměňovací návrh 181
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí záznam sledu subjektů, 
které mají nerostné suroviny a kovy v 
držení v průběhu jejich pohybu v 
dodavatelském řetězci;

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí systém na identifikaci a 
záznam sledu subjektů, které mají suroviny 
v držení v průběhu jejich pohybu v 
dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí záznam sledu subjektů, 
které mají nerostné suroviny a kovy v 
držení v průběhu jejich pohybu v 
dodavatelském řetězci;

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí systém na identifikaci a 
záznam sledu subjektů, které mají suroviny 
v držení v průběhu jejich pohybu v 
dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí záznam sledu subjektů, 
které mají nerostné suroviny a kovy v 
držení v průběhu jejich pohybu v 
dodavatelském řetězci;

d) „důkazním řetězcem nebo systémem 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce“ se rozumí systém na identifikaci a 
záznam sledu subjektů, které mají 
zahrnuté suroviny v držení v průběhu 
jejich pohybu v dodavatelském řetězci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „plánem řízení rizik“ se rozumí 
písemné reakce hospodářského subjektu 
na rizika dodavatelského řetězce 
stanovená v článku 5 v souladu s jeho 
politikou dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Změny odráží širší škálu společností a význam „plánu řízení rizik“ používaný v pokynech 
OECD (viz dodatek 3T, krok 3, B.).

Pozměňovací návrh 185
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „plánem řízení rizik“ se rozumí 
písemné reakce hospodářského subjektu 
na rizika dodavatelského řetězce 
stanovená v článku 5 v souladu s jeho 
politikou dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Změny odráží širší škálu společností a význam „plánu řízení rizik“ používaný v pokynech 
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OECD (viz dodatek 3T, krok 3, B.).

Pozměňovací návrh 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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, 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 a porušování práv žen a 
dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 

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 



PE546.838v01-00 108/320 AM\1051627CS.doc

CS

mezinárodního práva, včetně porušování 
lidských práv;

mezinárodního práva, včetně porušování 
lidských práv; po konzultaci s výborem 
sestávajícím z členských států a zástupců 
odvětví Komise rozhodne o seznamu 
oblastí ohrožených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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, v nichž je přítomen ozbrojený 
konflikt, všeobecně rozšířeno násilí nebo 
jiná rizika, která mohou lidem způsobit 
újmu, a za tímto účelem se uznává, že:

i) ozbrojený konflikt může mít řadu 
podob, například konflikt, který má či 
nemá mezinárodní charakter, do něhož 
mohou být zapojeny dva nebo více států, 
nebo může spočívat v osvobozeneckém 
boji, v povstání, občanské válce atd., a

ii) vysoce rizikové oblasti mohou 
zahrnovat politicky nestabilní oblasti nebo 
oblasti postižené politickou represí, 
slabostí orgánů, nejistotou, zhroucením 
občanské infrastruktury a všeobecně 
rozšířeným násilím, přičemž pro všechny 
tyto oblasti je často typické všeobecně 
rozšířené porušování lidských práv a 
porušování vnitrostátního i 
mezinárodního práva;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s mezinárodními normami změny odráží definici „oblastí postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastí“, která je použita v pokynech OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 189
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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, v nichž je přítomen ozbrojený 
konflikt, všeobecně rozšířeno násilí nebo 
jiná rizika, která mohou lidem způsobit 
újmu, a za tímto účelem se uznává, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 

e) „oblastmi postiženými konflikty či 
vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí 
oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt 
či přetrvává nestabilita po ukončení 
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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;

konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých státní 
správa a bezpečnost neexistuje, jak je tomu 
v případě zhroucených států, pro něž je 
typické všeobecně rozšířené a systematické
porušování lidských práv, jak je stanoví 
mezinárodní právo;

Or. en

Odůvodnění

Definice tak, jak ji navrhuje Komise, je nekonkrétní a mohla by při uplatňování vyvolávat 
nejistotu. V zájmu právní jasnosti proto navrhujeme změnu definice.

Pozměňovací návrh 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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, v nichž je přítomen ozbrojený 
konflikt, rozšířeno násilí nebo jiná rizika, 
která mohou lidem způsobit újmu, a za 
tímto účelem se uznává, že:

i) ozbrojený konflikt může mít řadu 
podob, například konflikt, který má či 
nemá mezinárodní charakter, do něhož 
mohou být zapojeny dva nebo více států, 
nebo může spočívat v osvobozeneckém 
boji, v povstání, občanské válce atd., a

ii) vysoce rizikové oblasti mohou 
zahrnovat politicky nestabilní oblasti nebo 
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oblasti postižené politickou represí, 
slabostí orgánů, nejistotou, zhroucením 
občanské infrastruktury a rozšířeným 
násilím, přičemž pro všechny tyto oblasti 
je často typické rozšířené porušování 
lidských práv a porušování vnitrostátního 
i mezinárodního práva;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s mezinárodními normami změny odráží definici „oblastí postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastí“, která je použita v pokynech OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 192
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ozbrojený konflikt může mít řadu 
podob, například konflikt, který má či 
nemá mezinárodní charakter, do něhož 
mohou být zapojeny dva nebo více států, 
nebo může spočívat v osvobozeneckém 
boji, v povstání, občanské válce atd., a

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vysoce rizikové oblasti mohou 
zahrnovat politicky nestabilní oblasti nebo 
oblasti postižené politickou represí, 
slabostí orgánů, nejistotou, zhroucením 
občanské infrastruktury a rozšířeným 
násilím, přičemž pro všechny tyto oblasti 
je často typické rozšířené porušování 
lidských práv a porušování vnitrostátního 
i mezinárodního práva;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s mezinárodními normami změny odráží definici „oblastí postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastí“, která je použita v pokynech OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „povýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce od subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací po 
koncové uživatele;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s širší škálou surovin je tato definice nadbytečná. Mnoho nerostů a dalších 
surovin, jejichž pomocí se financují konflikty a porušování lidských práv, se netaví ani 
nerafinuje (např. uhlí). V případě potřeby se krizové body dodavatelského řetězce, jako 
subjekty zabývající se tavením a rafinací, nazývají: „hospodářské subjekty podle přílohy II“, 
„subjekty podle přílohy II“. Viz komentáře k těmto definicím.
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Pozměňovací návrh 195
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „povýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce od subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací po 
koncové uživatele;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s širší škálou surovin je tato definice nadbytečná. Mnoho nerostů a dalších 
surovin, jejichž pomocí se financují konflikty a porušování lidských práv, se netaví ani 
nerafinuje (např. uhlí). V případě potřeby se krizové body dodavatelského řetězce, jako 
subjekty zabývající se tavením a rafinací, nazývají: „hospodářské subjekty podle přílohy Ia“, 
„subjekty podle přílohy Ia“. Viz komentáře k těmto definicím.

Pozměňovací návrh 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „povýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce od subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací po 
koncové uživatele;

f) „povýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce od kritických bodů 
zpracování a zpětného sledování po 
koncové uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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;

vypouští se

__________________
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).

Or. en

Odůvodnění

Tato definice již není potřebná vzhledem k zavedení a používání termínů „hospodářský 
subjekt“ a „uvedení na trh“. Tyto dva termíny společně účinně nahrazují pojem „dovozce“, 
neboť jsou bodem, od něhož se odvíjejí povinnosti obsažené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 198
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

vypouští se

__________________
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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).

Or. en

Odůvodnění

Tato definice již není potřebná vzhledem k zavedení a používání termínů „hospodářský 
subjekt“ a „uvedení na trh“. Tyto dva termíny společně účinně nahrazují pojem „dovozce“, 
neboť jsou bodem, od něhož se odvíjejí povinnosti obsažené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 199
Ramon Tremosa i Balcells

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)  „hospodářským subjektem“ se rozumí 
každá fyzická nebo právnická osoba, která 
poprvé uvádí na trh jakýkoli zahrnuté 
produkty;

__________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g
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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 deklaruje 
nerostné suroviny nebo kovy, jakož i části 
produktů obsahující 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).

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) „povýrobním hospodářským subjektem“ 
se rozumí každá fyzická nebo právnická 
osoba, která uvádí jakýkoli produkt 
sestávající ze zahrnutých surovin nebo 
obsahující zahrnuté suroviny poprvé na 
vnitřní trh za účelem distribuce nebo 
použití pro obchodní činnost;

__________________
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).

Or. en
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Odůvodnění

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Pozměňovací návrh 202
Pablo Zalba Bidegain

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 uvádí nerostné 
suroviny nebo kovy, na které se vztahuje 
toto nařízení, poprvé na trh;

ga) „uváděním na trh" se rozumí první 
dodání produktů, jakýmikoli prostředky a 
bez ohledu na použitou techniku prodeje, 
na vnitřní trh za účelem distribuce nebo 
použití pro obchodní činnost, za úplatu 
nebo bezplatně, včetně dodávání pomocí 
prostředků komunikace na dálku ve 
smyslu směrnice 97/7/ES; „uvádění na 
trh“ zahrnuje rovněž dodávání produktů 
odvozených od produktů, na které se 
vztahuje toto nařízení a které jsou již 
přítomny na vnitřním trhu, na vnitřní trh;

__________________
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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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Daniel Caspary

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 usazená v Unii, na 
jejíž jméno je vystaveno celní prohlášení 
(registrovaný dovozce) pro fyzické 
uvádění nerostných surovin nebo kovů, na 
které se vztahuje toto nařízení, za účelem 
jejich propuštění do volného oběhu 
ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/199213, na celní území Unie;

__________________ __________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „recyklovanými kovy“ se rozumí
regenerované výrobky konečných 
uživatelů, regenerované pospotřební 
výrobky nebo zpracovaný kovový šrot 
vznikající při výrobě produktů; 
recyklované kovy zahrnují nepotřebné, 
zastaralé, vadné a odpadní kovové 
materiály, které obsahují rafinované nebo 
zpracované kovy vhodné k recyklaci při 
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výrobě cínu, tantalu, wolframu a zlata;
recyklovanými kovy nejsou částečně 
zpracované či nezpracované nerostné 
suroviny ani vedlejší produkty získané z 
jiné rudy;

Or. it

Pozměňovací návrh 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „zahrnutými produkty“ se rozumí 
všechny zahrnuté suroviny a produkty, 
které se skládají ze zahrnutých surovin 
nebo je obsahují [Pozn.: definice viz C. 
níže];

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „uváděním na trh" se rozumí první 
dodání produktů, jakýmikoli prostředky a 
bez ohledu na použitou techniku prodeje, 
na vnitřní trh za účelem distribuce nebo 
použití pro obchodní činnost, za úplatu 
nebo bezplatně, včetně dodávání pomocí 
prostředků komunikace na dálku ve 
smyslu směrnice 97/7/ES; „uvádění na 
trh“ zahrnuje rovněž dodávání produktů 
odvozených od zahrnutých produktů, 
které jsou již přítomny na vnitřním trhu, 
na vnitřní trh;
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „zodpovědný dovozce“ a „autocertifikace“ jsou nadbytečné, pokud se na společnosti 
vztahují povinné požadavky.

Pozměňovací návrh 208
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „zodpovědný dovozce“ a „autocertifikace“ jsou nadbytečné, pokud se na společnosti 
vztahují povinné požadavky.
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Pozměňovací návrh 209
Joachim Schuster

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;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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, který se rozhodne provádět 
vlastní prohlášení podle pravidel 
stanovených v tomto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) „předvýrobní částí“ se rozumí 
dodavatelský řetězec přírodních surovin 
od míst, kde se suroviny získávají, až po 
konečné kritické body zpracování a 
zpětného sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Pablo Zalba Bidegain

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 hospodářským 
subjektem“ se rozumí každý hospodářský 
subjekt, který provede autocertifikaci podle 
pravidel stanovených v tomto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Definice autocertifikace je nyní nadbytečná.

Pozměňovací návrh 214
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice autocertifikace je nyní nadbytečná.

Pozměňovací návrh 215
Joachim Schuster

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

vypouští se

Or. de



PE546.838v01-00 124/320 AM\1051627CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 216
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. 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) „vlastním prohlášením“ 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;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. 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) „předvýrobním subjektem“ se rozumí 
každá fyzická nebo právnická osoba 
působící v kritickém bodě zpracování a 
zpětného sledování v dodavatelském 
řetězci surovin, jako jsou subjekty 
zabývající se tavením, rafinací a výměnou 
surovin;

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD kladou nejdůležitější povinnosti náležité péče na tzv. kritické body, jako jsou 
subjekty zabývající s tavením, rafinací atd. Tato definice se týká globálně těchto společností v 
kritických bodech. Následující definice předvýrobního hospodářského subjektu se naopak týká 



AM\1051627CS.doc 125/320 PE546.838v01-00

CS

těchto společností, pokud dováží do EU. Návrh Komise nakládal se všemi dovozci surovin 
stejně, bez ohledu na to, zda se jedná o kritické body, či pouze obchodníky. Vzniká tak 
nebezpečí, že se s některými povýrobními společnostmi bude nakládat jako s předvýrobními 
společnostmi.

Pozměňovací návrh 218
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. 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) „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o 
dodržování povinností týkajících se 
systémů řízení, řízení rizik, posuzování 
shody prováděných třetí stranou 
a poskytování informací, jak je uvedeno 
v tomto nařízení;

(Tato změna se vztahuje na celý text.
Pokud bude schválena, bude nutné učinit 
odpovídající změny v celém textu)

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „předvýrobním hospodářským 
subjektem“ se rozumí každý předvýrobní 
subjekt, který uvádí jakoukoli zahrnutou 



PE546.838v01-00 126/320 AM\1051627CS.doc

CS

surovinu poprvé na vnitřní trh za účelem 
distribuce nebo použití pro obchodní 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 
zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností těžby nerostných
surovin, obchodování a manipulace s nimi 
a jejich vývozu v oblastech postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastech;

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 
zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností získávání surovin, 
obchodování a manipulace s nimi a jejich 
vývozu, pokud jde o suroviny, jež mají 
původ v oblastech postižených konflikty či 
vysoce rizikových oblastech;

Or. en

Odůvodnění

Změny odráží širší škálu surovin v nařízení.

Pozměňovací návrh 221
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 
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zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností těžby nerostných
surovin, obchodování a manipulace s nimi 
a jejich vývozu v oblastech postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastech;

zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností získávání surovin, 
obchodování a manipulace s nimi a jejich 
vývozu, pokud jde o suroviny, jež mají 
původ v oblastech postižených konflikty či 
vysoce rizikových oblastech;

Or. en

Odůvodnění

Změny odráží širší škálu surovin v nařízení.

Pozměňovací návrh 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 
zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností těžby nerostných
surovin, obchodování a manipulace s nimi 
a jejich vývozu v oblastech postižených 
konflikty či vysoce rizikových oblastech;

j) „mechanismem pro stížnosti“ se rozumí 
mechanismus časného varování 
před riziky, který libovolnému 
zainteresovanému subjektu nebo 
oznamovateli umožní, aby vyjádřil obavy 
ohledně okolností těžby surovin, 
obchodování a manipulace s nimi a jejich 
vývozu, pokud jde o suroviny, jež mají 
původ v oblastech postižených konflikty či 
vysoce rizikových oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „hospodářským subjektem podle 
přílohy II“ se rozumí každý hospodářský 
subjekt typu uvedeného v příloze II;

Or. en

Odůvodnění

Návrh se zaměřuje pouze na subjekty zabývající se tavením a rafinací. Aby bylo zajištěno, že 
povinnosti náležité péče v rámci dodavatelského řetězce obsažené v tomto nařízení se mohou 
účinně použít na dodavatelské řetězce s jinými kritickými body, než jsou subjekty zabývající se 
tavením a rafinací, je nezbytné, aby bylo možno přidávat nové hospodářské subjekty v 
kritických bodech tak, jak se objevují. Z tohoto důvodu se tento pozměňovací návrh týká 
zařazení jejich seznamu do přílohy (příloha II) a nazývá je hospodářskými subjekty podle 
přílohy II.

Pozměňovací návrh 224
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „hospodářským subjektem podle 
přílohy Ia“ se rozumí každý hospodářský 
subjekt typu uvedeného v příloze Ia;

Or. en

Odůvodnění

Návrh se zaměřuje pouze na subjekty zabývající se tavením a rafinací. Aby bylo zajištěno, že 
povinnosti náležité péče v rámci dodavatelského řetězce obsažené v tomto nařízení se mohou 
účinně použít na dodavatelské řetězce s jinými kritickými body, než jsou subjekty zabývající se 
tavením a rafinací, je nezbytné, aby bylo možno přidávat nové hospodářské subjekty v 
kritických bodech tak, jak se objevují. Z tohoto důvodu se tento pozměňovací návrh týká 
zařazení jejich seznamu do přílohy (příloha Ia) a nazývá je hospodářskými subjekty podle 
přílohy Ia.
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Pozměňovací návrh 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „hospodářským subjektem podle 
přílohy II“ se rozumí každá fyzická nebo 
právnická osoba typu uvedeného v příloze 
II;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice spojuje dohromady všechny osoby, které jednají jako kritické body v 
dodavatelských řetězcích zahrnutých surovin. Zahrnuje celkově subjekty zabývající se 
tavením, rafinací a další kritické body dodavatelského řetězce uvedené v příloze II. Liší se od 
„hospodářských subjektů podle přílohy II“. Definice zajišťuje, že se některé povýrobní 
povinnosti týkají celosvětově všech subjektů podle přílohy II. Tyto povinnosti vyžadují 
identifikaci celosvětově všech subjektů podle přílohy II, nejen těch, které jsou usazeny v EU.

Pozměňovací návrh 226
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „hospodářským subjektem podle 
přílohy Ia“ se rozumí každá fyzická nebo 
právnická osoba typu uvedeného v příloze 
Ia;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice spojuje dohromady všechny osoby, které jednají jako kritické body v 
dodavatelských řetězcích zahrnutých surovin. Zahrnuje celkově subjekty zabývající se 
tavením, rafinací a další kritické body dodavatelského řetězce uvedené v příloze Ia. Liší se od 
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„hospodářských subjektů podle přílohy Ia“. Definice zajišťuje, že se některé povýrobní 
povinnosti týkají celosvětově všech subjektů podle přílohy Ia. Tyto povinnosti vyžadují 
identifikaci celosvětově všech subjektů podle přílohy II, nejen těch, které jsou usazeny v EU.

Pozměňovací návrh 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) „zodpovědným subjektem podle přílohy 
II“ se rozumí každý subjekt podle přílohy 
II, který splňuje požadavky pokynů OECD 
pro náležitou péči a předložil auditované 
zprávy uvedené v článku 6 orgánům 
členského státu ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 
7 odst. 7;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré odkazy na „zodpovědné subjekty zabývající se tavením nebo rafinací“ se nahrazují 
„zodpovědným(i) sebjektem(subjekty) podle přílohy II“. Viz komentáře k „zodpovědnému 
subjektu podle přílohy II" a k článku 8 níže.

Pozměňovací návrh 228
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jc) „zodpovědným subjektem podle přílohy 
Ia“ se rozumí každý subjekt podle přílohy 
Ia, který splňuje požadavky pokynů 
OECD pro náležitou péči a předložil 
auditované zprávy uvedené v článku 6 
orgánům členského státu ve smyslu čl. 7 
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odst. 3 a čl. 7 odst. 6 písm. a);

Or. en

Odůvodnění

Veškeré odkazy na „zodpovědné subjekty zabývající se tavením nebo rafinací“ se nahrazují 
„zodpovědným(i) sebjektem(subjekty) podle přílohy Ia“. Viz komentáře k „zodpovědnému 
subjektu podle přílohy Ia" a k článku 8 níže.

Pozměňovací návrh 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jd) „obchodním tajemstvím a dalšími 
otázkami konkurenceschopnosti“ se 
rozumí informace o cenách a 
dodavatelských vztazích, aniž je dotčen 
pozdější výklad;

Or. en

Odůvodnění

Tento termín by měl být definován, aby nevznikala nejistota. Použitá definice je definicí z 
pokynů OECD pro náležitou péči. 

Pozměňovací návrh 230
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jd) „obchodním tajemstvím a dalšími 
otázkami konkurenceschopnosti“ se 
rozumí informace o cenách a 
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dodavatelských vztazích, aniž je dotčen 
pozdější výklad;

Or. en

Odůvodnění

Tento termín by měl být definován, aby nevznikala nejistota. Použitá definice je definicí z 
pokynů OECD pro náležitou péči. 

Pozměňovací návrh 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „politikou modelového dodavatelského 
řetězce“ se rozumí politika vymezená v
příloze II pokynů OECD pro náležitou 
péči, v níž jsou shrnuty závažné nepříznivé 
dopady, které mohou souviset s těžbou, 
obchodováním, manipulací a vývozem 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

změna pořadí

Pozměňovací návrh 232
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „politikou modelového dodavatelského 
řetězce“ se rozumí politika vymezená v 
příloze II pokynů OECD pro náležitou 
péči, v níž jsou shrnuty závažné nepříznivé 
dopady, které mohou souviset s těžbou, 
obchodováním, manipulací a vývozem 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

změna pořadí

Pozměňovací návrh 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „politikou modelového dodavatelského 
řetězce“ se rozumí politika vymezená v 
příloze II pokynů OECD pro náležitou 
péči, v níž jsou shrnuty závažné nepříznivé 
dopady, které mohou souviset s těžbou, 
obchodováním, manipulací a vývozem 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí;

k) cb) „politikou modelového 
dodavatelského řetězce“ se rozumí politika 
modelového dodavatelského řetězce
v příloze II pokynů OECD pro náležitou 
péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. l
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument dovozců, který vznikl v reakci 
na zjištěná rizika v dodavatelském řetězci, 
vycházející z přílohy III pokynů OECD 
pro náležitou péči14;

vypouští se

__________________
14 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Odůvodnění

změna pořadí

Pozměňovací návrh 235
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument dovozců, který vznikl v reakci 
na zjištěná rizika v dodavatelském řetězci, 
vycházející z přílohy III pokynů OECD 
pro náležitou péči14;

vypouští se

__________________
14 Pokyny OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí:
Druhé vydání, vydavatelství OECD 
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(OECD(2013)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Odůvodnění

změna pořadí

Pozměňovací návrh 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument dovozců, který vznikl v reakci 
na zjištěná rizika v dodavatelském řetězci,
vycházející z přílohy III pokynů OECD pro 
náležitou péči14;

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument hospodářských subjektů, který 
vznikl v reakci na rizika zjištěná v 
dodavatelském řetězci podle čl. 5 písm. a) 
ve smyslu přílohy III pokynů OECD pro 
náležitou péči14;

__________________ __________________
14 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. l
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument dovozců, který vznikl v reakci 
na zjištěná rizika v dodavatelském řetězci, 
vycházející z přílohy III pokynů OECD pro 
náležitou péči14;

l) „plánem řízení rizik“ se rozumí písemný 
dokument hospodářských subjektů, který 
vznikl v reakci na zjištěná rizika v 
dodavatelském řetězci, vycházející z
přílohy III pokynů OECD pro náležitou 
péči14;

__________________ __________________
14 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

14 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)). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „předvýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce nerostných 
surovin od místa těžby po subjekty 
zabývající se tavením nebo rafinací 
včetně;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s širší škálou surovin je tato definice nadbytečná. Mnoho nerostů a dalších 
surovin, jejichž pomocí se financují konflikty a porušování lidských práv, se netaví ani 
nerafinuje (např. uhlí). V případě potřeby se krizové body dodavatelského řetězce, jako 
subjekty zabývající se tavením a rafinací, nazývají: „hospodářské subjekty podle přílohy II“, 
„subjekty podle přílohy II“.
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Pozměňovací návrh 239
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „předvýrobní částí“ se rozumí část 
dodavatelského řetězce nerostných 
surovin od místa těžby po subjekty 
zabývající se tavením nebo rafinací 
včetně;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s širší škálou surovin je tato definice nadbytečná. Mnoho nerostů a dalších 
surovin, jejichž pomocí se financují konflikty a porušování lidských práv, se netaví ani 
nerafinuje (např. uhlí). V případě potřeby se krizové body dodavatelského řetězce, jako 
subjekty zabývající se tavením a rafinací, nazývají: „hospodářské subjekty podle přílohy Ia“, 
„subjekty podle přílohy Ia“.

Pozměňovací návrh 240
Joachim Schuster

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 

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ 
se rozumí povinnosti dovozců cínu, tantalu 
a wolframu, jejich rud, a zlata související s 
jejich systémy řízení, řízením rizik, audity 
prováděnými třetí stranou a předáváním
informací příslušným orgánům členských 
států 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, 
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týkají získávání nerostných surovin, nebo 
je zmírnili;

které se týkají získávání nerostných 
surovin, nebo je zmírnili;

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) ca) „náležitou péčí v dodavatelském 
řetězci“ se rozumí povinnosti 
hospodářských subjektů ve vztahu k jejich 
systémům řízení, řízení rizik, auditům 
prováděným třetí stranou a v případě 
potřeby poskytování informací s cílem 
zjistit a řešit skutečná a potenciální rizika 
spojená s oblastmi postiženými konflikty či 
vysoce rizikovými oblastmi a podávat o 
nich zprávy, aby předešli negativním 
dopadům souvisejícím s jejich činnostmi, 
které se týkají získávání nerostných 
surovin, nebo je zmírnili;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Pablo Zalba Bidegain

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 

o) „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ 
se rozumí povinnosti zodpovědných 
hospodářských subjektů 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 



AM\1051627CS.doc 139/320 PE546.838v01-00

CS

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 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marielle de Sarnez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „zodpovědnými subjekty zabývajícími 
se tavením nebo rafinací“ se rozumí 
subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací v dodavatelském řetězci 
zodpovědného dovozce;

p) „subjekty zabývajícími se tavením nebo 
rafinací“ se rozumí subjekty zabývající se 
tavením nebo rafinací v dodavatelském 
řetězci zodpovědného dovozce;

Or. fr

Odůvodnění

Evropské subjekty zabývající se tavením a rafinací povinně uplatňují toto nařízení.

Pozměňovací návrh 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „zodpovědnými subjekty zabývajícími 
se tavením nebo rafinací“ se rozumí
subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací v dodavatelském řetězci 
zodpovědného dovozce;

p) „zodpovědnými předvýrobními 
subjekty“ se rozumí každý předvýrobní 
subjekt, který splňuje požadavky pokynů 
OECD pro náležitou péči a předložil 
auditované zprávy ve smyslu čl. 7 odst. 3 a 
čl. 7 odst. 7;
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Or. en

Pozměňovací návrh 245
Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „zodpovědnými subjekty zabývajícími 
se tavením nebo rafinací“ se rozumí 
subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací v dodavatelském řetězci 
zodpovědného dovozce;

p) „zodpovědnými subjekty zabývajícími 
se tavením nebo rafinací“ se rozumí 
subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací v dodavatelském řetězci 
zodpovědného hospodářského subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) „mikropodnikem“ se rozumí podnik, 
který zaměstnává méně než deset osob a 
jehož roční obrat nebo celkový roční 
rozpočet nepřesahuje dva miliony EUR ve 
smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES1a;

_______________
1a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. it

Pozměňovací návrh 247
Paul Rübig, Othmar Karas
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „příslušnými orgány členských států“ 
se rozumí jeden nebo více určených 
orgánů s auditními schopnostmi 
a znalostmi, pokud jde o suroviny 
a průmyslové postupy.

q) „příslušným orgánem pro celou EU“ se 
rozumí určený orgán pro celou EU 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 
pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 
pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy.

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 
pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy a lidská práva, včetně nezbytnosti 
chránit životy žen a dětí v oblastech 
postižených konflikty a ve vysoce 
rizikových oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními a vyšetřovacími schopnostmi 
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pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy.

a znalostmi, pokud jde o suroviny 
a průmyslové postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 
pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy.

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními a vyšetřovacími schopnostmi 
a znalostmi, pokud jde o suroviny 
a průmyslové postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Joachim Schuster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí jeden nebo více určených orgánů 
s auditními schopnostmi a znalostmi, 
pokud jde o suroviny a průmyslové 
postupy.

q) „příslušnými orgány členských států“ se 
rozumí určený orgán, u nějž musí dovozce 
prokázat, že splňuje požadavky tohoto 
nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) „obchodním tajemstvím a dalšími 
otázkami konkurenceschopnosti“ se 
rozumí informace o cenách a 
dodavatelských vztazích, aniž je dotčen 
pozdější výklad; veškeré informace budou 
zpřístupněny každému 
institucionalizovanému, regionálnímu 
nebo globálnímu mechanismu, který bude 
pověřen shromažďováním a 
zpracováváním informací o nerostech 
z oblastí postižených konflikty a z vysoce 
rizikových oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) „systémy používané v rámci odvětví“ 
se rozumí postupy, nástroje a mechanismy 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které vyvíjejí a kontrolují příslušné svazy 
průmyslu, včetně hodnocení souladu 
prováděných třetí stranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl.2 – odst. 1 – písm. q a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) „recyklovanými kovy“ se rozumí 
regenerované výrobky konečných 
uživatelů, regenerované pospotřební 
výrobky nebo zpracovaný kovový šrot 
vznikající při výrobě produktů;
recyklované kovy zahrnují nepotřebné, 
zastaralé, vadné a odpadní kovové 
materiály, které obsahují rafinované nebo 
zpracované kovy vhodné k recyklaci při 
výrobě cínu, tantalu, wolframu a/nebo 
zlata; recyklovanými kovy nejsou částečně 
zpracované či nezpracované nerostné 
suroviny ani vedlejší produkty získané z 
jiné rudy;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qb) „mikropodnikem“, jak je definován 
v doporučení Komise ze dne 6. května 
2003 o definici mikropodniků a malých a 
středních podniků C (2003) 1422, se 
rozumí podnik, který zaměstnává méně 
než deset osob a jehož roční obrat nebo 
bilanční suma roční rozvahy nepřevyšuje 
2 miliony EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qb) „systémy používané v rámci odvětví“ 
se rozumí postupy, nástroje a mechanismy 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které vyvíjejí a kontrolují příslušné svazy 
průmyslu, včetně auditů prováděných třetí 
stranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qc) „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 veškerých 
doporučení Rady, příloh a dodatků, které 
mohou být pravidelně pozměňovány nebo 
nahrazovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Povinnosti hospodářského subjektu

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Povinnosti hospodářského subjektu

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Článek 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Proces vymezování oblastí postižených 
konflikty

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Vlastní prohlášení zodpovědných dovozců

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Flexibilní povinnosti hospodářského 
subjektu

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Autocertifikace zodpovědných dovozců Autocertifikace zodpovědných 
hospodářských subjektů

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 
kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 
může provést autocertifikaci jako 
zodpovědný dovozce tak, že příslušnému 
orgánu pro celou EU oznámí, že dodržuje 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Hospodářské subjekty přijmou ve 
smyslu pokynů OECD pro náležitou péči 
veškerá přiměřená opatření a v dobré víře 
vyvinou úsilí, aby vykonávaly své 
povinnosti v rámci naléhavé péče ve 
smyslu článku 4 a 5. Každý hospodářský 
subjekt zajistí, že bude postupně, zřetelně 
a včas zlepšovat plnění svých povinností.
Povaha a rozsah konkrétní vhodné 
náležité péče závisí na individuálních 
okolnostech a je ovlivněna takovými 
faktory, jako je postavení hospodářského 
subjektu v dodavatelském řetězci, velikost 
hospodářského subjektu, místo výkonu 
činností hospodářského subjektu, situace 
v konkrétní zemi a povaze příslušných 
produktů nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec 1 odráží znění pokynů OECD pro naléhavou péči, včetně očekávání, že 
společnosti budou zřetelně a postupně zlepšovat provádění náležité péče.
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Pozměňovací návrh 266
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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. Hospodářské subjekty přijmou ve 
smyslu pokynů OECD pro náležitou péči 
veškerá přiměřená opatření a v dobré víře 
vyvinou úsilí, aby vykonávaly své 
povinnosti v rámci naléhavé péče ve 
smyslu článku 4 a 5. Každý hospodářský 
subjekt zajistí, že bude postupně, zřetelně 
a včas zlepšovat plnění svých povinností.
Povaha a rozsah konkrétní vhodné 
náležité péče závisí na individuálních 
okolnostech a je ovlivněna takovými 
faktory, jako je postavení hospodářského 
subjektu v dodavatelském řetězci, velikost 
hospodářského subjektu, místo výkonu 
činností hospodářského subjektu, situace 
v konkrétní zemi a povaze příslušných 
produktů nebo služeb.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec 1 odráží znění pokynů OECD pro naléhavou péči, včetně očekávání, že 
společnosti budou zřetelně a postupně zlepšovat provádění náležité péče.

Pozměňovací návrh 267
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 
kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 
kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 
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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.

může provést vlastní prohlášení 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.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 268
Ramon Tremosa i Balcells

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 na řízení, 
provádí 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Joachim Schuster
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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. Definice nově vznikajících „oblastí 
postižených konflikty“ bude vymezena na 
základě dialogu mezi Evropskou komisí, 
Evropským parlamentem, příslušnými 
orgány členských států a subjekty 
občanské společnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Hospodářské subjekty přijmou veškerá 
přiměřená opatření a v dobré víře vyvinou 
úsilí, aby vykonávaly své povinnosti 
v rámci naléhavé péče ve smyslu článku 4 
a 5. Každý hospodářský subjekt zajistí, že 
bude postupně, zřetelně a včas zlepšovat 
plnění svých povinností. Povaha a rozsah 
konkrétní vhodné náležité péče závisí na 
individuálních okolnostech a je ovlivněna 
takovými faktory, jako je postavení 
hospodářského subjektu v dodavatelském 
řetězci, velikost hospodářského subjektu, 
místo výkonu činností hospodářského 
subjektu, situace v konkrétní zemi a 
povaze příslušných produktů nebo služeb.
Zvláštní pozornost bude věnována situaci 
mikropodnikům a malým a středním 
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povýrobním hospodářským subjektům.

Or. en

Odůvodnění

To je důležité zejména pro mikropodniky a malé a střední podniky a je třeba to vidět v 
souvislosti se změnami článků 4 a 5.

Pozměňovací návrh 271
Pablo Zalba Bidegain

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 hospodářský subjekt v oblasti
nerostných surovin nebo kovů, na které se 
vztahuje toto na řízení, provádí
autocertifikaci jako zodpovědný 
hospodářský subjekt 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 hospodářský subjekt
potvrzuje své dodržování povinností, 
včetně výsledků nezávislých auditů 
provedených třetí stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mikropodniky, které chtějí provést 
autocertifikaci jako zodpovědní dovozci, 
se musí řídit pokyny uvedenými 
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v následujících článcích, ale jsou 
osvobozeny od povinností zakotvených 
v čl. 4 písm. f) bodu iv) a v) a písm. g) 
bodu v) a vi), čl. 5 písm. b) a čl. 7 odst. 2 a 
3.

Or. it

Pozměňovací návrh 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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. Příslušný orgán pro celou EU 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Joachim Schuster
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

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.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 278
Emma McClarkin
za skupinu ECR

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 zodpovědní dovozci 
nerostných surovin nebo kovů spadajících
do působnosti tohoto nařízení, kteří 
provedli vlastní prohlášení, dodržují své 
povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 279
Pablo Zalba Bidegain
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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 zodpovědné hospodářské 
subjekty v oblasti nerostných surovin nebo 
kovů spadajících do působnosti tohoto 
nařízení, kteří provedly autocertifikaci, 
dodržují své povinnosti podle článků 4, 5, 
6, a 7 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Nicola Danti

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení a povinnosti v něm uvedené 
se nevztahují na mikropodniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 281
Bernd Lange

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Každý dovozce produktů, které obsahují 
nerostné suroviny a kovy spadající do 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
doklady prokazující, že tyto nerostné 
suroviny a kovy splňují požadavky tohoto 
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nařízení. Ve smyslu tohoto článku je 
uznán doklad o certifikaci v souladu 
s Dodd-Frankovým zákonem.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Každý hospodářský subjekt v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči:

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „hospodářský subjekt“ odráží širší škálu společností. Slova „v souladu s pokyny 
OECD pro náležitou péči“ jsou nezbytná, aby bylo zajištěno, že podrobnost stanovená 
v pokynech je začleněna do nařízení a že hospodářské subjekty splňují normy uvedené 
v pokynech.

Pozměňovací návrh 283
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Každý hospodářský subjekt v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči:

Or. en
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Odůvodnění

Odkaz na „hospodářský subjekt“ odráží širší škálu společností. Slova „v souladu s pokyny
OECD pro náležitou péči“ jsou nezbytná, aby bylo zajištěno, že podrobnost stanovená 
v pokynech je začleněna do nařízení a že hospodářské subjekty splňují normy uvedené 
v pokynech.

Pozměňovací návrh 284
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení

Dovozce nerostných surovin nebo kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Každý předvýrobní hospodářský subjekt 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči:

Or. en

Odůvodnění

Všechny změny v článku 4 se provádí proto, aby odrážely rozšířenou škálu společností a 
zajišťovaly, aby se předvýrobní povinnosti vztahovaly v souladu s pokyny OECD pouze na 
předvýrobní hospodářské subjekty a flexibilní a velikosti přizpůsobené povýrobní povinnosti 
se vztahovaly pouze na povýrobní společnosti.
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Pozměňovací návrh 286
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zodpovědný hospodářský subjekt
nerostných surovin nebo kovů spadajících 
do působnosti tohoto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

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 
představí svou politiku pro dodavatelský 
řetězec nerostných surovin a kovů 
potenciálně pocházejících z oblastí 
postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí a klíčová opatření 
přijatá proto, aby nedocházelo 
k financování nezákonných činností, které 
mohou vést k porušování lidských práv, 
k vykořisťování žen a dětí a k násilí na 
nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – 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 
představí svou politiku pro dodavatelský 
řetězec zahrnutých surovin potenciálně 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu surovin. Viz definice „zahrnutých surovin“ uvedená výše.

Pozměňovací návrh 289
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

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 
představí svou politiku pro dodavatelský 
řetězec zahrnutých surovin potenciálně 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu surovin. Viz definice „zahrnutých surovin“ uvedená výše.

Pozměňovací návrh 290
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – 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) doloží odpovědnému orgánu členského 
státu, že ohledně nerostných surovin a 
kovů potenciálně pocházejících z oblastí 
postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí provádí náležitou péči v 
celém dodavatelském řetězci navazujícím 
na subjekty zabývající se tavením nebo 
rafinací, a veřejnosti ji jasně představí;

Or. de

Pozměňovací návrh 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

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 zahrnutých surovin 
potenciálně pocházejících z oblastí 
postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zapracuje do své politiky pro 
dodavatelský řetězec normy pro provádění 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které jsou v souladu s normami 
stanovenými v politice modelového 

b) zapracuje do své politiky pro 
dodavatelský řetězec normy pro provádění 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které jsou v souladu s normami 
stanovenými v politice modelového 
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dodavatelského řetězce v příloze II pokynů 
OECD pro náležitou péči;

dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměněná definice „politiky modelového dodavatelského řetězce“. Odkaz na přílohu II 
pokynů OECD je nyní nadbytečný.

Pozměňovací návrh 293
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zapracuje do své politiky pro 
dodavatelský řetězec normy pro provádění 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které jsou v souladu s normami 
stanovenými v politice modelového 
dodavatelského řetězce v příloze II pokynů 
OECD pro náležitou péči;

b) zapracuje do své politiky pro 
dodavatelský řetězec normy pro provádění 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
které jsou v souladu s normami 
stanovenými v politice modelového 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměněná definice „politiky modelového dodavatelského řetězce“. Odkaz na přílohu II 
pokynů OECD je nyní nadbytečný.

Pozměňovací návrh 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provede strukturalizaci svých vnitřních c) provede strukturalizaci svých vnitřních 
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systémů řízení s cílem podpořit náležitou 
péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že 
vedoucí pracovníky pověří dohledem nad 
postupy náležité péče v dodavatelském 
řetězci a také tím, aby vedli záznamy po 
dobu nejméně 5 let;

systémů řízení s cílem podpořit náležitou 
péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že 
vedoucí pracovníky mimo jiné pověří 
dohledem nad postupy náležité péče v 
dodavatelském řetězci a také tím, aby vedli 
záznamy po dobu nejméně 10 let;

Or. en

Odůvodnění

Slova „mimo jiné“ se vkládají proto, aby bylo zajištěno, že jsou začleněny detaily v pokynech 
OECD. Očekává se, že společnosti budou strukturovat své vnitřní řídicí systémy jinak, nikoli 
pouze tak, že svěří odpovědnost vedoucím pracovníkům. Viz například dodatek o cínu, tantalu 
a wolframu, krok 1.B. (s. 45). Změna na 10 let odráží požadavky v jiných nařízeních.

Pozměňovací návrh 295
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provede strukturalizaci svých vnitřních 
systémů řízení s cílem podpořit náležitou 
péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že 
vedoucí pracovníky pověří dohledem nad 
postupy náležité péče v dodavatelském 
řetězci a také tím, aby vedli záznamy po 
dobu nejméně 5 let;

c) provede strukturalizaci svých vnitřních 
systémů řízení s cílem podpořit náležitou 
péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že 
vedoucí pracovníky mimo jiné pověří 
dohledem nad postupy náležité péče v 
dodavatelském řetězci a také tím, aby vedli 
záznamy po dobu nejméně 5 let;

Or. en

Odůvodnění

Slova „mimo jiné“ se vkládají proto, aby bylo zajištěno, že jsou začleněny detaily v pokynech 
OECD. Očekává se, že společnosti budou strukturovat své vnitřní řídicí systémy jinak, nikoli 
pouze tak, že svěří odpovědnost vedoucím pracovníkům. Viz například dodatek o cínu, tantalu 
a wolframu, krok 1.B. (s. 45).
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Pozměňovací návrh 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vytvoří systém kontrol a transparentní 
situaci týkající se dodavatelského řetězce 
surovin, včetně stanovení subjektů podle 
přílohy II v dodavatelském řetězci, který 
může být prováděn prostřednictvím účasti 
v programech zaměřených na průmysl;

Or. en

Odůvodnění

Viz definice „politiky modelového dodavatelského řetězce“ v článku 2.

Pozměňovací návrh 297
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vytvoří systém kontrol a transparentní 
situaci týkající se dodavatelského řetězce 
surovin, včetně stanovení subjektů podle 
přílohy Ia v dodavatelském řetězci, který 
může být prováděn prostřednictvím účasti 
v programech zaměřených na průmysl;

Or. en

Odůvodnění

Viz definice „politiky modelového dodavatelského řetězce“ v článku 2.
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Pozměňovací návrh 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
začleněním své politiky dodavatelského 
řetězce do smluv a dohod s dodavateli 
v souladu s přílohou II pokynů OECD pro 
náležitou péči;

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
mimo jiné začleněním své politiky 
dodavatelského řetězce do smluv a dohod 
s dodavateli v souladu s politikou 
modelového dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
začleněním své politiky dodavatelského 
řetězce do smluv a dohod s dodavateli 
v souladu s přílohou II pokynů OECD pro 
náležitou péči;

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
začleněním své politiky dodavatelského 
řetězce do smluv a dohod s dodavateli 
v souladu s přílohou II pokynů OECD pro 
náležitou péči, v případě potřeby na 
dobrovolném základě;

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby společnosti byly za všech možných okolností, které předpokládá uplatňování 
tohoto nařízení, vázány zákonem, aby do některých smluv zahrnovaly konkrétní články. I když 
by to mělo být podporováno, rozhodnutí by měla přijmout dotčená společnost.

Pozměňovací návrh 300
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
začleněním své politiky dodavatelského 
řetězce do smluv a dohod s dodavateli 
v souladu s přílohou II pokynů OECD pro 
náležitou péči;

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
mimo jiné začleněním své politiky 
dodavatelského řetězce do smluv a dohod 
s dodavateli v souladu s politikou 
modelového dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílí svou spolupráci s dodavateli 
začleněním své politiky dodavatelského 
řetězce do smluv a dohod s dodavateli 
v souladu s přílohou II pokynů OECD pro 
náležitou péči;

d) posílí svou spolupráci s dodavateli, 
mimo jiné začleněním své politiky 
dodavatelského řetězce do smluv a dohod 
s dodavateli v souladu s přílohou II pokynů 
OECD pro náležitou péči, a v případě 
potřeby pomůže dodavatelům 
s budováním kapacit s cílem zlepšit 
výkonnost náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytvoří na úrovni společnosti 
mechanismus pro stížnosti jako systém 
časného varování před riziky nebo takový 

e) vytvoří na úrovni společnosti nebo 
odvětví mechanismus pro stížnosti jako 
systém časného varování před riziky nebo 
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mechanismus zajistí prostřednictvím 
dohody o spolupráci s jinými společnostmi 
nebo organizacemi nebo usnadněním 
využívání externího odborníka nebo 
subjektu (například veřejného ochránce 
práv);

usnadněním využívání evropského
veřejného ochránce práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytvoří na úrovni společnosti 
mechanismus pro stížnosti jako systém 
časného varování před riziky nebo takový 
mechanismus zajistí prostřednictvím 
dohody o spolupráci s jinými společnostmi 
nebo organizacemi nebo usnadněním 
využívání externího odborníka nebo 
subjektu (například veřejného ochránce 
práv);

e) vytvoří na úrovni společnosti nebo 
odvětví mechanismus pro stížnosti jako 
systém časného varování před riziky;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytvoří na úrovni společnosti 
mechanismus pro stížnosti jako systém 
časného varování před riziky nebo takový 
mechanismus zajistí prostřednictvím 
dohody o spolupráci s jinými společnostmi 

e) vytvoří na úrovni společnosti nebo 
odvětví mechanismus pro stížnosti jako 
systém časného varování před riziky;



PE546.838v01-00 168/320 AM\1051627CS.doc

CS

nebo organizacemi nebo usnadněním 
využívání externího odborníka nebo 
subjektu (například veřejného ochránce 
práv);

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) provozuje v souvislosti s nerostnými 
surovinami důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

vypouští se

i) popis nerostné suroviny, včetně jejího 
obchodního názvu a typu,

ii) jméno a adresu dodavatele dovozce,

iii) zemi původu nerostných surovin,

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

v) pokud nerostné suroviny pocházejí z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, doplňující informace, 
jako například údaje o dolu původu 
nerostné suroviny; údaje o lokalitě, kde 
byly nerostné suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu se 
specifickými doporučeními pro 
společnosti v předvýrobní části 
dodavatelského řetězce, jak je stanoveno v 
pokynech OECD pro náležitou péči;

Or. en
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Odůvodnění

Změna pořadí. Viz následující odstavec.

Pozměňovací návrh 306
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) provozuje v souvislosti s nerostnými 
surovinami důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

vypouští se

i) popis nerostné suroviny, včetně jejího 
obchodního názvu a typu,

ii) jméno a adresu dodavatele dovozce,

iii) zemi původu nerostných surovin,

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

v) pokud nerostné suroviny pocházejí z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, doplňující informace, 
jako například údaje o dolu původu 
nerostné suroviny; údaje o lokalitě, kde 
byly nerostné suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu se 
specifickými doporučeními pro 
společnosti v předvýrobní části 
dodavatelského řetězce, jak je stanoveno v 
pokynech OECD pro náležitou péči;

Or. en

Odůvodnění

Změna pořadí. Viz následující odstavec.
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Pozměňovací návrh 307
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) provozuje v souvislosti s nerostnými 
surovinami důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

f) provozuje v souvislosti s nerostnými 
surovinami důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, od svých dodavatelů shromažďuje 
následující informace doložitelné 
prostřednictvím dokumentace a poskytuje
je odpovědným orgánům členských států:

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) provozuje v souvislosti s nerostnými 
surovinami důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

f) provozuje důkazní řetězec nebo systém 
zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) popis nerostné suroviny, včetně jejího 
obchodního názvu a typu,

i) popis suroviny, včetně jejího obchodního 
názvu a typu,

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zemi původu nerostných surovin, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zemi původu nerostných surovin, iii) zemi původu surovin,

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

iv) datum a získaný objem vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Jarosław Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pokud nerostné suroviny pocházejí z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, doplňující informace, 
jako například údaje o dolu původu 
nerostné suroviny; údaje o lokalitě, kde 
byly nerostné suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu se 
specifickými doporučeními pro 
společnosti v předvýrobní části 
dodavatelského řetězce, jak je stanoveno v 
pokynech OECD pro náležitou péči;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pokud nerostné suroviny pocházejí z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, doplňující informace, 
jako například údaje o dolu původu 
nerostné suroviny; údaje o lokalitě, kde 
byly nerostné suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu se 
specifickými doporučeními pro společnosti 
v předvýrobní části dodavatelského 
řetězce, jak je stanoveno v pokynech 
OECD pro náležitou péči;

v) pokud suroviny pocházejí z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, doplňující informace, jako 
například údaje o místě původu; údaje o 
lokalitě, kde byly suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu se 
specifickými doporučeními pro společnosti 
v předvýrobní části dodavatelského 
řetězce, jak je stanoveno v pokynech 
OECD pro náležitou péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provozuje v souvislosti s kovy důkazní 
řetězec nebo systém zpětného sledování 
dodavatelského řetězce, který 
prostřednictvím dokumentace poskytuje 
tyto informace:

vypouští se

i) popis kovu, včetně jeho obchodního 
názvu a typu,

ii) jméno a adresu dodavatele dovozce,

iii) jméno a adresu subjektů zabývajících 
se tavením nebo rafinací v rámci 
dodavatelského řetězce dovozců,

iv) záznam ze zpráv o auditu provedeného 
třetí stranou u subjektů zabývajících se 
tavením nebo rafinací,
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v) země původu nerostných surovin v 
dodavatelském řetězci subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací,

vi) pokud kovy vznikly z nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, musí být poskytnuty dodatečné 
informace v souladu s konkrétními 
doporučeními pro společnosti v povýrobní 
části dodavatelského řetězce, jak je 
stanoveno v pokynech OECD pro 
náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Již se nevyžaduje, neboť pozměněný pododstavec f) se nyní týká obou věcí v souladu s pokyny 
OECD.

Pozměňovací návrh 317
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provozuje v souvislosti s kovy důkazní 
řetězec nebo systém zpětného sledování 
dodavatelského řetězce, který 
prostřednictvím dokumentace poskytuje 
tyto informace:

vypouští se

i) popis kovu, včetně jeho obchodního 
názvu a typu,

ii) jméno a adresu dodavatele dovozce,

iii) jméno a adresu subjektů zabývajících 
se tavením nebo rafinací v rámci 
dodavatelského řetězce dovozců,

iv) záznam ze zpráv o auditu provedeného 
třetí stranou u subjektů zabývajících se 
tavením nebo rafinací,



AM\1051627CS.doc 175/320 PE546.838v01-00

CS

v) země původu nerostných surovin v 
dodavatelském řetězci subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací,

vi) pokud kovy vznikly z nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, musí být poskytnuty dodatečné
informace v souladu s konkrétními 
doporučeními pro společnosti v povýrobní 
části dodavatelského řetězce, jak je 
stanoveno v pokynech OECD pro 
náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Již se nevyžaduje, neboť pozměněný pododstavec f) se nyní týká obou věcí v souladu s pokyny 
OECD.

Pozměňovací návrh 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) provozuje v souvislosti s kovy důkazní 
řetězec nebo systém zpětného sledování 
dodavatelského řetězce, který 
prostřednictvím dokumentace poskytuje 
tyto informace:

vypouští se

i) popis kovu, včetně jeho obchodního 
názvu a typu,

ii) jméno a adresu dodavatele dovozce,

iii) jméno a adresu subjektů zabývajících 
se tavením nebo rafinací v rámci 
dodavatelského řetězce dovozců,

iv) záznam ze zpráv o auditu provedeného 
třetí stranou u subjektů zabývajících se 
tavením nebo rafinací,
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v) země původu nerostných surovin v 
dodavatelském řetězci subjektů 
zabývajících se tavením nebo rafinací,

vi) pokud kovy vznikly z nerostných 
surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, musí být poskytnuty dodatečné 
informace v souladu s konkrétními 
doporučeními pro společnosti v povýrobní 
části dodavatelského řetězce, jak je 
stanoveno v pokynech OECD pro 
náležitou péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností stanovených v odstavci 
1 pro typ hospodářských subjektů podle 
přílohy II provozuje důkazní řetězec nebo 
systém zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

i) popis suroviny, včetně jejího 
obchodního názvu a typu,

ii) jméno a adresa dodavatele subjektům 
podle přílohy II,

iii) zemi původu suroviny,

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

v) pokud suroviny pocházejí z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí uvedených v příloze V, doplňující 
informace, jako například údaje o místě 
těžby; údaje o lokalitě, kde byly suroviny 
konsolidovány, obchodovány a 
zpracovány; a údaje o zaplacených 
daních, poplatcích a licenčních 
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poplatcích, v souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Změny v tomto odstavci odráží širší škálu společností a surovin a zajišťují, že se povinnosti 
uvedené v pododstavcích i) až v) týkají všech subjektů zabývajících se tavením a rafinací a 
ostatních hospodářských subjektů, které mohou působit jako kritické body dodavatelského 
řetězce stanovené v příloze II.

Pozměňovací návrh 320
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností stanovených v odstavci 
1 pro typ hospodářských subjektů podle 
přílohy Ia provozuje důkazní řetězec nebo 
systém zpětného sledování dodavatelského 
řetězce, který prostřednictvím 
dokumentace poskytuje tyto informace:

i) popis suroviny, včetně jejího 
obchodního názvu a typu,

ii) jméno a adresa dodavatele subjektům 
podle přílohy Ia,

iii) zemi původu suroviny,

iv) datum a objem těžby vyjádřený 
objemově nebo hmotnostně,

v) pokud suroviny pocházejí z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí, doplňující informace, jako 
například údaje o místě těžby; údaje o 
lokalitě, kde byly suroviny konsolidovány, 
obchodovány a zpracovány; a údaje o 
zaplacených daních, poplatcích a 
licenčních poplatcích, v souladu s pokyny 
OECD pro náležitou péči.
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Or. en

Odůvodnění

Dodatky v tomto odstavci odráží širší škálu společností a surovin a zajišťují, že se povinnosti 
uvedené v pododstavcích i) až v) týkají všech subjektů zabývajících se tavením a rafinací a 
ostatních hospodářských subjektů, které mohou působit jako kritické body dodavatelského 
řetězce stanovené v příloze Ia.

Pozměňovací návrh 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může-li hospodářský subjekt důvodně 
předpokládat, že zahrnuté produkty 
pochází pouze z recyklovaných surovin:

a) veřejně informuje o jejich určení a

b) přiměřeně podrobně popíše opatření 
v rámci náležité péče, kterou uplatnil při 
přípravě tohoto určení.

Or. en

Odůvodnění

Viz definice recyklovaných materiálů uvedená v článku 2.

Pozměňovací návrh 322
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může-li hospodářský subjekt důvodně 
předpokládat, že zahrnuté produkty 
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pochází pouze z recyklovaných surovin:

a) veřejně informuje o jejich určení a

b) přiměřeně podrobně popíše opatření 
v rámci náležité péče, kterou uplatnil při 
přípravě tohoto určení.

Or. en

Odůvodnění

Viz definice recyklovaných materiálů uvedená v článku 2.

Pozměňovací návrh 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Každý povýrobní hospodářský subjekt 
splní povinnosti stanovené v odst. 1 písm. 
a) až e) tohoto článku a zřídí systém 
kontrol a transparentnosti týkající se 
dodavatelského řetězce surovin v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči, jehož 
cílem je i určení předvýrobních subjektů v 
jeho dodavatelském řetězci a který může 
být zaveden prostřednictvím účasti v 
programech zaměřených na průmysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Článek 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 b

Může-li předvýrobní a povýrobní 
hospodářský subjekt důvodně 
předpokládat, že suroviny pochází pouze 
z recyklovaných surovin nebo z odpadu:

a) veřejně informuje o jejich určení a

b) přiměřeně podrobně popíše opatření 
v rámci náležité péče, kterou uplatnil při 
přípravě tohoto určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý hospodářský subjekt stanoví a 
posoudí ve smyslu pokynů OECD pro 
náležitou péči rizika ve svém 
dodavatelském řetězci surovin v souladu 
s článkem 4 a:

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „zodpovědného dovozce nerostných surovin nebo kovů“ na začátku odstavce 1 byl 
nahrazen „každým hospodářským subjektem“. Tím se rozšiřují povinnosti uvedené v 
pododstavcích i) až iv) na všechny „hospodářské subjekty“, což odráží širší škálu společností.
Všechny ostatní změny odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 326
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý hospodářský subjekt stanoví a 
posoudí ve smyslu pokynů OECD pro 
náležitou péči rizika ve svém 
dodavatelském řetězci surovin v souladu 
s článkem 4 a:

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „zodpovědného dovozce nerostných surovin nebo kovů“ na začátku odstavce 1 byl 
nahrazen „každým hospodářským subjektem“. Tím se rozšiřují povinnosti uvedené v 
pododstavcích i) až iv) na všechny „hospodářské subjekty“, což odráží širší škálu společností.
Všechny ostatní změny odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 327
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení

1. Dovozce nerostných surovin nebo kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zodpovědný dovozce nerostných 
surovin nebo kovů spadajících do 

1. Každý předvýrobní hospodářský subjekt 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
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působnosti tohoto nařízení: péči:

Or. en

Odůvodnění

Všechny změny v článku 5 se provádí proto, aby odrážely rozšířenou škálu společností a 
zajišťovaly, aby se předvýrobní povinnosti vztahovaly v souladu s pokyny OECD pouze na 
předvýrobní hospodářské subjekty a flexibilní a velikosti přizpůsobené povýrobní povinnosti 
se vztahovaly pouze na povýrobní společnosti.

Pozměňovací návrh 329
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zodpovědný hospodářský subjekt v 
oblasti nerostných surovin nebo kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě informací poskytnutých 
podle článku 4 určí a posoudí rizika 
nepříznivých dopadů ve svém 
dodavatelském řetězci nerostných surovin, 
a to podle norem své politiky 
dodavatelského řetězce, v souladu 
s přílohou II a doporučeními týkajícími se 
náležité péče obsaženými v pokynech 
OECD pro náležitou péči;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě informací poskytnutých 
podle článku 4 určí a posoudí rizika 
nepříznivých dopadů ve svém 
dodavatelském řetězci nerostných surovin, 
a to podle norem své politiky 
dodavatelského řetězce, v souladu 
s přílohou II a doporučeními týkajícími se 
náležité péče obsaženými v pokynech 
OECD pro náležitou péči;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě informací poskytnutých 
podle článku 4 určí a posoudí rizika 
nepříznivých dopadů ve svém 
dodavatelském řetězci nerostných surovin, 
a to podle norem své politiky 
dodavatelského řetězce, v souladu 
s přílohou II a doporučeními týkajícími se 
náležité péče obsaženými v pokynech 
OECD pro náležitou péči;

a) určí a posoudí rizika nepříznivých 
dopadů ve svém dodavatelském řetězci 
v souvislosti s normami své politiky 
dodavatelského řetězce a povinností 
v souvislosti s náležitou péčí v rámci 
dodavatelského řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik navrženou tak, aby zabránila 
negativním dopadům nebo je zmírnila, a 
to prostřednictvím:

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik v souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči, a to i prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 334
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik navrženou tak, aby zabránila 
negativním dopadům nebo je zmírnila, a 
to prostřednictvím:

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik v souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči, a to i prostřednictvím:

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik navrženou tak, aby zabránila 
negativním dopadům nebo je zmírnila, a 
to prostřednictvím:

b) provede strategii pro řešení zjištěných 
rizik, a to i prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) oznámení závěrů posouzení rizik 
dodavatelského řetězce určeným vyšším 
vedoucím pracovníkům,

i) oznámení závěrů posouzení rizik 
dodavatelského řetězce určeným vyšším 
vedoucím pracovníkům hospodářského 
subjektu,

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 337
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) oznámení závěrů posouzení rizik 
dodavatelského řetězce určeným vyšším 
vedoucím pracovníkům,

i) oznámení závěrů posouzení rizik 
dodavatelského řetězce určeným vyšším 
vedoucím pracovníkům hospodářského 
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subjektu,

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přijetí opatření k řízení rizik v souladu 
s přílohou II a doporučeními 
pro náležitou péči uvedenými v pokynech 
OECD pro náležitou péči, s přihlédnutím 
ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě 
nutnosti podniknout kroky s cílem vyvinout 
tlak na dodavatele, kteří mohou nejúčinněji 
zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit, 
a to tak, aby bylo možné

ii) navržení a přijetí plánu řízení rizik s 
přihlédnutím ke své schopnosti ovlivňovat, 
a v případě nutnosti podniknout kroky s 
cílem vytvořit páku na dodavatele, kteří 
mohou nejúčinněji zabránit zjištěnému 
riziku nebo je zmírnit, a to tak, aby bylo 
možné

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 339
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přijetí opatření k řízení rizik v souladu 
s přílohou II a doporučeními 

ii) navržení a přijetí plánu řízení rizik s 
přihlédnutím ke své schopnosti ovlivňovat, 
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pro náležitou péči uvedenými v pokynech 
OECD pro náležitou péči, s přihlédnutím 
ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě 
nutnosti podniknout kroky s cílem vyvinout 
tlak na dodavatele, kteří mohou nejúčinněji 
zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit, 
a to tak, aby bylo možné

a v případě nutnosti podniknout kroky s 
cílem vytvořit páku na dodavatele, kteří 
mohou nejúčinněji zabránit zjištěnému 
riziku nebo je zmírnit, a to tak, aby bylo 
možné

Or. en

Odůvodnění

Odráží znění pokynů OECD pro náležitou péči.

Pozměňovací návrh 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod ii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přijetí opatření k řízení rizik v souladu 
s přílohou II a doporučeními pro náležitou 
péči uvedenými v pokynech OECD pro 
náležitou péči, s přihlédnutím ke své 
schopnosti ovlivňovat, a v případě nutnosti 
podniknout kroky s cílem vyvinout tlak
na dodavatele, kteří mohou nejúčinněji 
zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit, 
a to tak, aby bylo možné

ii) navržení a přijetí plánu řízení rizik 
v souladu s přílohou II a doporučeními 
pro náležitou péči uvedenými v pokynech 
OECD pro náležitou péči, s přihlédnutím 
ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě 
nutnosti podniknout kroky s cílem vytvořit 
páku na dodavatele, kteří mohou 
nejúčinněji zabránit zjištěnému riziku nebo 
je zmírnit, a to tak, aby bylo možné

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý hospodářský subjekt jiný, než 
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hospodářský subjekt podle přílohy II, 
stanoví a posoudí rizika ve svém 
dodavatelském řetězci surovin podle 
odstavce 1, a to tím, že:

a) vyvine veškerou snahu a ve svém 
dodavatelském řetězci surovin určí 
subjekty podle přílohy II;

b) vyvine veškerou snahu a posoudí 
postupy náležité péče těch subjektů podle 
přílohy II, které byly určeny podle výše 
uvedeného odst. 2 písm. a) na základě 
veškerých dostupných auditovaných zpráv 
a/nebo v případě potřeby jiných důležitých 
informací;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vymezit, jak mohou hospodářské subjekty na nižších 
příčkách dodavatelského řetězce provádět stanovení a posouzení rizik, což je důležité zejména 
pro malé a střední podniky. Pozměňovací návrh zajišťuje, že u menších společností, které 
nejsou hospodářskými subjekty podle přílohy II, může být náležitá péče podle článku 5 
prováděna na základě auditovaných zpráv od určených kritických bodů tak, jak jsou k 
dispozici, a jejich přezkumu. U větších společností by bylo vhodné využít i jiné informace.

Pozměňovací návrh 342
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý hospodářský subjekt jiný, než 
hospodářský subjekt podle přílohy Ia, 
stanoví a posoudí rizika ve svém 
dodavatelském řetězci surovin podle 
odstavce 1, a to tím, že:

a) vyvine veškerou snahu a ve svém 
dodavatelském řetězci surovin určí 
subjekty podle přílohy Ia;
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b) vyvine veškerou snahu a posoudí 
postupy náležité péče těch subjektů podle 
přílohy Ia, které byly určeny podle výše 
uvedeného odst. 1 písm. a) na základě 
veškerých dostupných auditovaných zpráv 
a/nebo v případě potřeby jiných důležitých 
informací;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vymezit, jak mohou hospodářské subjekty na nižších 
příčkách dodavatelského řetězce provádět stanovení a posouzení rizik, což je důležité zejména 
pro malé a střední podniky. Pozměňovací návrh zajišťuje, že u menších společností, které 
nejsou hospodářskými subjekty podle přílohy Ia, může být náležitá péče podle článku 5 
prováděna na základě auditovaných zpráv od určených kritických bodů tak, jak jsou k 
dispozici, a jejich přezkumu. U větších společností by bylo vhodné využít i jiné informace.

Pozměňovací návrh 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud zodpovědný dovozce provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

2. Pokud subjekt podle přílohy II provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Změna omezuje tuto povinnost na subjekty, které se zabývají tavením a rafinací, a na kritické 
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body určené Komisí (hospodářské subjekty podle přílohy II). Povinnosti stanovené pro 
hospodářské subjekty podle přílohy II jsou podstatně rozsáhlejší, než povinnosti stanovené 
pro jiné hospodářské subjekty, které odráží jejich postavení v dodavatelském řetězci a jejich 
schopnost provádět náležitou péči až na místo, kde se získávají suroviny. Odkaz na pokyny 
OECD pro náležitou péči vyžaduje, aby hospodářský subjekt konzultoval uvedené subjekty a 
dohodl se na strategii zmírňování rizik.

Pozměňovací návrh 344
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud zodpovědný dovozce provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

2. Pokud subjekt podle přílohy Ia provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Změna omezuje tuto povinnost na subjekty, které se zabývají tavením a rafinací, a na kritické 
body určené Komisí (hospodářské subjekty podle přílohy Ia). Povinnosti stanovené pro 
hospodářské subjekty podle přílohy Ia jsou podstatně rozsáhlejší, než povinnosti stanovené 
pro jiné hospodářské subjekty, které odráží jejich postavení v dodavatelském řetězci a jejich 
schopnost provádět náležitou péči až na místo, kde se získávají suroviny. Odkaz na pokyny 
OECD pro náležitou péči vyžaduje, aby hospodářský subjekt konzultoval uvedené subjekty a 
dohodl se na strategii zmírňování rizik.

Pozměňovací návrh 345
Joachim Schuster
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud zodpovědný dovozce provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

2. Pokud dovozce provádí opatření pro 
zmírnění rizika a současně pokračuje v 
obchodování nebo obchodování dočasně 
pozastaví, musí konzultovat dodavatele a 
dotčené zainteresované subjekty, včetně 
místních a ústředních vládních orgánů, 
mezinárodních organizací nebo organizací 
občanské společnosti a dotčených třetích 
stran, a dohodnout se na strategii pro 
měřitelné zmírnění rizika v plánu řízení 
rizik.

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud zodpovědný dovozce provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

2. Pokud předvýrobní hospodářský subjekt 
provádí opatření pro zmírnění rizika a 
současně pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Pablo Zalba Bidegain
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud zodpovědný dovozce provádí 
opatření pro zmírnění rizika a současně 
pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

2. Pokud zodpovědný hospodářský subjekt
provádí opatření pro zmírnění rizika a 
současně pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
konzultovat dodavatele a dotčené 
zainteresované subjekty, včetně místních a 
ústředních vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný 
dovozce opatření a ukazatele podle přílohy 
III pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí čerpá každý 
hospodářský subjekt podle přílohy II z 
opatření a ukazatelů podle přílohy III 
pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše. Změny odráží pokyny OECD a změnu ve škále společností. Tyto povinnosti se nyní 
omezují na subjekty, které se zabývají tavením a rafinací, a na kritické body určené Komisí 
(hospodářské subjekty podle přílohy II).
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Pozměňovací návrh 349
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný 
dovozce opatření a ukazatele podle přílohy 
III pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí čerpá každý 
hospodářský subjekt podle přílohy Ia z 
opatření a ukazatelů podle přílohy III 
pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování v souladu 
s pokyny OECD pro náležitou péči.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše. Změny odráží pokyny OECD a změnu ve škále společností. Tyto povinnosti se nyní 
omezují na subjekty, které se zabývají tavením a rafinací, a na kritické body určené Komisí 
(hospodářské subjekty podle přílohy Ia).

Pozměňovací návrh 350
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný
dovozce opatření a ukazatele podle přílohy 
III pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá dovozce 
opatření a ukazatele podle přílohy III 
pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.
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Or. de

Pozměňovací návrh 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný 
dovozce opatření a ukazatele podle přílohy 
III pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí čerpá zodpovědný 
dovozce z opatření a ukazatelů podle 
přílohy III pokynů OECD pro náležitou 
péči a zaznamenává postup zlepšování.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný 
dovozce opatření a ukazatele podle přílohy 
III pokynů OECD pro náležitou péči a 
zaznamenává postup zlepšování.

3. Pro účely navržení citlivých strategií pro 
zmírnění v plánu řízení rizik týkajících se 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí využívá zodpovědný 
hospodářský subjekt opatření a ukazatele 
podle přílohy III pokynů OECD pro 
náležitou péči a zaznamenává postup 
zlepšování.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý povýrobní hospodářský subjekt 
stanoví a posoudí rizika ve svém 
dodavatelském řetězci podle odst. 1 písm. 
a), a to tím, že:

a) vyvine veškerou snahu a ve svém 
dodavatelském řetězci surovin určí 
předvýrobní subjekty a

b) vyvine veškerou snahu a posoudí 
postupy náležité péče těch předvýrobních 
subjektů na základě veškerých dostupných 
auditovaných zpráv a/nebo v případě 
potřeby jiných důležitých informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud hospodářský subjekt jiný, než 
hospodářský subjekt podle přílohy II 
provádí opatření pro zmírnění rizika a 
současně pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
podle potřeby v souladu s pokyny OECD 
pro náležitou péči konzultovat dodavatele 
a dotčené zainteresované subjekty, včetně 
místních a ústředních vládních orgánů, 
mezinárodních organizací nebo 
organizací občanské společnosti 
a dotčených třetích stran, a dohodnout se 
na strategii pro měřitelné zmírnění rizika 
v plánu řízení rizik.

Or. en
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Odůvodnění

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Pozměňovací návrh 355
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud hospodářský subjekt jiný, než 
hospodářský subjekt podle přílohy Ia 
provádí opatření pro zmírnění rizika a 
současně pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
podle potřeby v souladu s pokyny OECD 
pro náležitou péči konzultovat dodavatele 
a dotčené zainteresované subjekty, včetně 
místních a ústředních vládních orgánů, 
mezinárodních organizací nebo 
organizací občanské společnosti 
a dotčených třetích stran, a dohodnout se 
na strategii pro měřitelné zmírnění rizika 
v plánu řízení rizik.

Or. en

Odůvodnění

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
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additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Pozměňovací návrh 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud povýrobní hospodářský subjekt 
provádí opatření pro zmírnění rizika a 
současně pokračuje v obchodování nebo 
obchodování dočasně pozastaví, musí 
v případě potřeby v souladu s pokyny 
OECD pro náležitou péči konzultovat 
dodavatele a dotčené zainteresované 
subjekty, včetně místních a ústředních 
vládních orgánů, mezinárodních 
organizací nebo organizací občanské 
společnosti a dotčených třetích stran, 
a dohodnout se na strategii pro měřitelné 
zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Postupy náležité péče hospodářských 
subjektů podle přílohy II musí být 
auditovány nezávislou třetí stranou 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. en
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Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na audit podle pokynů OECD. Ne všechny 
zahrnuté hospodářské subjekty musí prvádět audity vedené třetí stranou. Tento požadavek se 
vztahuje pouze na kritické body uvedené v příloze II. Zajišťuje rovněž, že na menší 
společnosti, na něž se nyní vztahuje toto nařízení, se požadavky v oblasti auditu nicméně 
nevztahují, pokud nejsou hospodářskými subjekty podle přílohy II, tj. subjekty zabývající se 
tavením a rafinací.

Pozměňovací návrh 358
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Postupy náležité péče hospodářských 
subjektů podle přílohy Ia musí být 
auditovány nezávislou třetí stranou 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na audit podle pokynů OECD. Ne všechny 
zahrnuté hospodářské subjekty musí prvádět audity vedené třetí stranou. Tento požadavek se 
vztahuje pouze na kritické body uvedené v příloze Ia. Zajišťuje rovněž, že na menší 
společnosti, na něž se nyní vztahuje toto nařízení, se požadavky v oblasti auditu nicméně 
nevztahují, pokud nejsou hospodářskými subjekty podle přílohy Ia, tj. subjekty zabývající se 
tavením a rafinací.

Pozměňovací návrh 359
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin Dovozce nerostných surovin nebo kovů, na 
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nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

které se vztahuje toto nařízení, musí 
provádět audity prostřednictvím nezávislé 
třetí strany, jejichž výsledky předloží 
příslušným orgánům členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Postupy náležité péče předvýrobních 
hospodářských subjektů musí být 
auditovány nezávislou třetí stranou 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou
péči.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na audit podle pokynů OECD. Ne všechny 
zahrnuté hospodářské subjekty musí prvádět audity vedené třetí stranou. Tento požadavek se 
vztahuje pouze na kritické body. Zajišťuje rovněž, že na menší společnosti, na něž se nyní 
vztahuje toto nařízení, se požadavky v oblasti auditu nicméně nevztahují, pokud nejsou 
kritickými body, tj. např. subjekty zabývající se tavením a rafinací.

Pozměňovací návrh 361
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Zodpovědný hospodářský subjekt v oblasti
nerostných surovin nebo kovů, na které se 
vztahuje toto nařízení, musí provádět 
audity prostřednictvím nezávislé třetí 
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strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí provádět audity 
prostřednictvím nezávislé třetí strany.

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, musí nechávat provádět 
posouzení souladu podle systému 
posuzování souladu uvedeného v článku 
6a notifikovaným orgánem pro 
posuzování souladu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 363
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislý audit provedený třetí stranou vypouští se

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
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včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislý audit provedený třetí stranou V souladu s prvním odstavcem tohoto 
článku a s pokyny OECD pro náležitou 
péči nezávislý audit provedený třetí 
stranou:

Or. en

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že všechny audity odpovídají normě a specifikacím stanoveným v pokynech 
OECD.

Pozměňovací návrh 365
Ska Keller
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za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislý audit provedený třetí stranou V souladu s prvním odstavcem a s pokyny 
OECD pro náležitou péči nezávislý audit 
provedený třetí stranou:

Or. en

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že všechny audity odpovídají normě a specifikacím stanoveným v pokynech 
OECD.

Pozměňovací návrh 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislý audit provedený třetí stranou V souladu s článkem 6 odst. 1 a s pokyny 
OECD pro náležitou péči nezávislý audit 
provedený třetí stranou:

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Catherine Bearder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
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náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik, zdraví a bezpečnosti 
těžební činnosti, včetně bezpečnosti 
horníků, a poskytování informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti hospodářského subjektu a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k zahrnutým surovinám, včetně 
řídicích systémů hospodářských subjektů, 
řízení rizik a poskytování informací;

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a širší škálu surovin, viz výše.

Pozměňovací návrh 369
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti hospodářského subjektu a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k zahrnutým surovinám, včetně 
řídicích systémů hospodářských subjektů, 
řízení rizik a poskytování informací;

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a širší škálu surovin, viz výše.

Pozměňovací návrh 370
Joachim Schuster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací,

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti dovozce a jeho postupy a systémy 
používané k výkonu náležité péče v 
dodavatelském řetězci ve vztahu k 
nerostným surovinám nebo kovům, na 
které se vztahuje toto nařízení, včetně 
řídicích systémů zodpovědných dovozců, 
řízení rizik a poskytování informací,

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti hospodářského subjektu a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k zahrnutým surovinám, včetně 
řídicích systémů hospodářských subjektů, 
řízení rizik a poskytování informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho 
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného hospodářského 
subjektu a jeho postupy a systémy 
používané k výkonu náležité péče v 
dodavatelském řetězci ve vztahu k 
nerostným surovinám nebo kovům, na 
které se vztahuje toto nařízení, včetně 
řídicích systémů zodpovědných
hospodářských subjektů, řízení rizik a 
poskytování informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
hospodářského subjektu s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností, viz výše.

Pozměňovací návrh 374
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
hospodářského subjektu s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností, viz výše.

Pozměňovací návrh 375
Joachim Schuster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
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péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení,

péče v dodavatelském řetězci u dovozce s 
ustanoveními článků 4, 5 a 7 tohoto 
nařízení,

Or. de

Pozměňovací návrh 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
hospodářského subjektu s jejich 
povinnostmi podle ustanovení článků 4, 5 
a 7 tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného dovozce s ustanoveními 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení;

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 
péče v dodavatelském řetězci u 
zodpovědného hospodářského subjektu s 
ustanoveními článků 4, 5 a 7 tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 jakéhokoli 
rozsahu auditu, kritérií a činností, jak je 
uvedeno v pokynech OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že všechny audity odpovídají normě a specifikacím stanoveným v pokynech 
OECD.

Pozměňovací návrh 379
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 jakéhokoli 
rozsahu auditu, kritérií a činností, jak je 
uvedeno v pokynech OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že všechny audity odpovídají normě a specifikacím stanoveným v pokynech 
OECD.

Pozměňovací návrh 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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 jakéhokoli 
rozsahu auditu, kritérií a činností, jak je 
uvedeno v pokynech OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny hospodářské subjekty mohou 
spolupracovat prostřednictvím svých 
svazů průmyslu a zajistit tak provedení 
auditu třetí stranou v souladu s odstavcem 
2.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné hospodářské subjekty mohou spolupracovat se svazy průmyslu s cílem provádět 
audity třetí stranou podle pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny hospodářské subjekty mohou 
spolupracovat prostřednictvím svých 
svazů průmyslu a zajistit tak provedení 
auditu třetí stranou v souladu s odstavcem 
2.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné hospodářské subjekty mohou spolupracovat se svazy průmyslu s cílem provádět 
audity třetí stranou podle pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty mohou 
spolupracovat prostřednictvím svých 
svazů průmyslu a zajistit tak provedení 
auditu třetí stranou v souladu s odstavcem 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Systém posuzování shody
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Komise přijme prováděcí akt, v němž je 
stanoven jeden nebo více systémů 
posuzování shody, který:

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 
činnosti zodpovědného dovozce a jeho
postupy a systémy používané k výkonu 
náležité péče v dodavatelském řetězci ve 
vztahu k nerostným surovinám nebo 
kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 
včetně řídicích systémů zodpovědných 
dovozců, řízení rizik a poskytování 
informací;

a

b) přináší předpoklad shody s požadavky 
článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení.

Uvedený prováděcí akt se přijme v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 385
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b

Oznamování subjektů posuzování shody

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním 
členským státům subjekty oprávněné 
provádět jako třetí strana úkoly posouzení 
shody podle tohoto nařízení.

2. Komise zveřejní seznam subjektů 
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oznámených podle tohoto nařízení, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny. Komise zajistí, aby tento 
seznam byl aktualizován.

3. Členské státy mohou oznámit pouze 
subjekty posuzování shody, které splňují 
požadavky stanovené v článku 6c.

4. Předpokládá se, že subjekty posuzování 
shody, které jsou akreditovány v souladu 
s nařízením (ES) č. 765/2008 v souladu 
s příslušnou harmonizovanou akreditační 
normou pro provádění posuzování shody 
na základě určeného systému posuzování 
shody, splňují požadavky článku 6c.

5. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je 
upozorněn na to, že oznámený subjekt již 
nesplňuje požadavky stanovené v článku 
6c nebo neplní své povinnosti, omezí, 
pozastaví nebo případně odvolá oznámení 
podle toho, jak je neplnění těchto 
požadavků nebo povinností závažné.
Informuje o tom neprodleně Komisi a 
ostatní členské státy.

6. V případě omezení, pozastavení nebo 
odnětí oznámení nebo v případě, že 
oznámený subjekt ukončil svou činnost, 
podnikne dotčený oznamující členský stát 
příslušné kroky a zajistí, aby byly 
podklady týkající se tohoto subjektu buď 
zpracovány jiným oznámeným subjektem, 
nebo aby byly k dispozici příslušným 
oznamujícím orgánům členského státu na 
vyžádání.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.
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Pozměňovací návrh 386
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Článek 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6c

Požadavky týkající se subjektů posuzování 
shody usilujících o notifikaci

1. Subjekt posuzování shody je zřízen 
podle vnitrostátních právních předpisů a 
má právní subjektivitu.

2. Subjektem posuzování shody je subjekt 
třetí strany nezávislý na dovozci, jehož 
posouzení provádí, a na subjektu 
zabývajícím se tavením/rafinací, jejich 
pobočkách, koncesionářích, smluvních 
partnerech, dodavatelích a společnostech 
spolupracujících na posuzování shody.

Za takovýto subjekt může být považován 
subjekt patřící k hospodářskému sdružení 
nebo profesnímu svazu, které zastupují 
podniky dovážející nerosty nebo zabývající 
se jejich tavením nebo rafinací, které 
tento subjekt posuzuje, pokud je 
prokázána jeho nezávislost a neexistence 
jakéhokoli střetu zájmů.

3. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování 
shody nesmí být dovozci, subjekty 
zabývajícími se tavením nebo rafinací 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a 
zlata.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování 
shody se nesmějí přímo podílet na 
obchodování a na tavení a rafinaci cínu, 
tantalu a wolframu, jejich rud a zlata, ani 
zastupovat strany, které se těmito 
činnostmi zabývají. Nesmějí provádět 
žádnou činnost, která by mohla ohrozit 
jejich nezávislý úsudek a nedotknutelnost 
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ve vztahu k činnostem posuzování, k 
jejichž vykonávání jsou oznámeny. To 
platí zejména pro poradenské služby.

Subjekt posuzování shody musí zaručit, že 
činnosti jeho poboček nebo subdodavatelů 
neohrožují důvěrnost, objektivitu a 
nestrannost jeho činností posuzování 
shody.

5. Subjekt posuzování shody a jeho 
pracovníci provádějí posuzování shody na 
nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické 
způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí 
být vystaveni žádným tlakům a podnětům, 
zejména finančním, které by mohly 
ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich 
posuzování shody, zejména ze strany osob 
nebo skupin osob, které mají na 
výsledcích těchto činností zájem.

6. Subjekt posuzování shody musí být 
schopen provádět všechny povinnosti 
spojené s posuzováním shody, které 
tomuto subjektu ukládá článek 6d a pro 
něž byl oznámen, ať již tyto povinnosti 
provádí sám subjekt posuzování shody, 
nebo jsou prováděny jeho jménem a na 
jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a 
pro každý postup posuzování shody, pro 
nějž byl oznámen, k dispozici nezbytné:

a) pracovníky s odbornými znalostmi a 
dostatečnými zkušenostmi potřebnými k 
plnění úkolů souvisejících s posuzováním 
shody;

b) popisy postupů, podle nichž je 
posuzování shody prováděno a jež 
zajišťují průhlednost těchto postupů a 
možnost jejich znovuzahájení; Musí 
uplatňovat náležitou politiku a postupy 
pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává 
jako oznámený subjekt, a dalšími 
činnostmi;

c) potřebné postupy pro výkon činností, 
jež řádně zohledňují velikost a strukturu 
podniku, odvětví, v němž působí, míru 
složitosti dané technologie výrobku 
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a hromadnou nebo sériovou povahu 
výrobního procesu.

Subjekt musí mít prostředky nezbytné 
k vhodnému provedení technických 
a administrativních úkolů spojených 
s posuzováním shody a přístup 
k veškerému potřebnému vybavení nebo 
zařízení.

7. Pracovníci odpovědní za provádění 
činností spojených s posuzováním shody 
musí:

a) mít řádné technické a odborné vzdělání 
týkající se všech činností spojených 
s posuzováním shody, pro které byl 
subjekt posuzování shody oznámen;

b) mít uspokojivou znalost požadavků 
souvisejících s posuzováním, které 
provádějí, a odpovídající pravomoc toto 
posuzování provádět;

c) vhodné znalosti základních požadavků, 
platných harmonizovaných norem 
a příslušných ustanovení harmonizačních 
právních předpisů Unie a jejich 
prováděcích předpisů a rozumět jim;

d) být schopni vypracovávat osvědčení, 
protokoly a zprávy prokazující, že byla 
posouzení provedena.

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu 
posuzování shody, jeho nejvyššího vedení 
a pracovníků, kteří posuzování provádějí.

Odměňování nejvyššího vedení 
a pracovníků subjektu posuzování shody, 
kteří posuzování provádějí, nezávisí na 
počtu provedených posouzení nebo na 
jejich výsledcích .

9. Subjekt posuzování shody uzavře 
pojištění odpovědnosti za škodu, pokud 
tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
pokud není za posuzování shody přímo 
odpovědný sám členský stát.

10. Pracovníci subjektu posuzování shody 
jsou povinni zachovávat služební 
tajemství, s výjimkou styku s příslušnými 
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správními orgány členského státu, v němž 
vykonávají svou činnost, pokud jde o 
veškeré informace, které získali při plnění 
svých povinností podle článku 6d nebo 
podle jakéhokoli ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, kterým 
se uvedená ustanovení provádí.
Vlastnická práva jsou chráněna.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 387
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Článek 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6d

Povinnosti oznámených subjektů 
posuzování shody

1. Oznámené subjekty posuzování shody 
provádí posuzování shody v souladu se 
systémem certifikace stanoveným na 
základě článku 6a.

2. Pokud oznámený subjekt posuzování 
shody zjistí, že dovozce nesplnil požadavky 
stanovené podle systému certifikace, 
požádá dovozce, aby přijal vhodná 
nápravná opatření, a nevydá osvědčení.

3. Pokud v průběhu kontroly shody po 
vydání osvědčení oznámený subjekt 
posuzování shody zjistí, že výrobek již 
nesplňuje požadavky, požádá dovozce, aby 
přijal vhodná nápravná opatření, a v 
případě nutnosti může platnost osvědčení 
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pozastavit nebo osvědčení odejmout.

4. Pokud nápravná opatření nejsou 
přijata nebo pokud tato opatření nemají 
požadovaný účinek, oznámený subjekt 
posuzování shody omezí nebo pozastaví 
platnost příslušných osvědčení nebo 
případně tato osvědčení odejme.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
všechny hospodářské subjekty předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností. Viz definice „hospodářského subjektu“ uvedená výše.

Pozměňovací návrh 389
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
všechny hospodářské subjekty předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností. Viz definice „hospodářského subjektu“ uvedená výše.

Pozměňovací návrh 390
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
dovozce nerostných surovin nebo kovů, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. de

Pozměňovací návrh 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
všechny hospodářské subjekty předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Všechny změny v článku 7 odráží omezenější požadavky na audity v článku 6 a širší škálu 
společností. Podle pokynů OECD musí být auditovány pouze kritické body, ale na všechny se 
vztahují požadavky na podávání zpráv a informování, jak je stanoveno v tomto článku.

Pozměňovací návrh 392
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

1. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný hospodářský subjekt
nerostných surovin nebo kovů, které 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) svůj název, adresu, úplné kontaktní 
údaje a popis svých obchodních aktivit,

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou vykonaných v 
souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato změna odráží širší škálu společností v pozměněném nařízení. Při širší škále společností 
se nepožaduje po všech zahrnutých hospodářských subjektech, aby prováděly nezávislé audity 
prováděné třetí stranou. Tento požadavek se vztahuje pouze na hospodářské subjekty uvedené 
v příloze II, jak je zřejmé z výše uvedených pozměňovacích návrhů k článku 6.

Pozměňovací návrh 395
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou vykonaných v 
souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tato změna odráží širší škálu společností v pozměněném nařízení. Při širší škále společností 
se nepožaduje po všech zahrnutých hospodářských subjektech, aby prováděly nezávislé audity 
prováděné třetí stranou. Tento požadavek se vztahuje pouze na hospodářské subjekty uvedené 
v příloze Ia, jak je zřejmé z výše uvedených pozměňovacích návrhů k článku 6.

Pozměňovací návrh 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou vykonaných v 
souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou vykonaných v 
souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

c) osvědčení vystavené jako výsledek 
posouzení shody provedeného třetí stranou 
vykonaného v souladu s článkem 6 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.
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Pozměňovací návrh 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku týkající se podílu 
nerostných surovin, které pocházejí z 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí, na celkovém množství 
zakoupených nerostných surovin, 
potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou v souladu s čl. 6 
tohoto nařízení.

2. Nejpozději do 31. března každého roku
hospodářské subjekty jiné, než 
hospodářské subjekty podle přílohy II
předloží příslušnému orgánu členského 
státu zprávy o řízení obsahující následující
dokumentaci za kalendářní období 
předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Při širší škále společností se povinnosti hospodářských subjektů podávat zprávy liší v 
závislosti na jejich postavení v dodavatelském řetězci. Pokud jde o pokyny OECD, na kritické 
body uvedené v příloze II se vztahují dodatečné požadavky na podávání zpráv ve formě auditů 
provedených třetí stranou. Požadavky na podávání zpráv uvedené v tomto článku se naopak 
vztahují na ostatní hospodářské subjekty. Tyto požadavky odráží požadavky stanovené v 
pokynech OECD.

Pozměňovací návrh 399
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
hospodářské subjekty jiné, než 
hospodářské subjekty podle přílohy Ia
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nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku týkající se podílu 
nerostných surovin, které pocházejí z 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí, na celkovém množství 
zakoupených nerostných surovin, 
potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou v souladu s čl. 6 
tohoto nařízení.

předloží příslušnému orgánu členského 
státu zprávy o řízení obsahující následující
dokumentaci za kalendářní období 
předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Při širší škále společností se povinnosti hospodářských subjektů podávat zprávy liší v 
závislosti na jejich postavení v dodavatelském řetězci. Pokud jde o pokyny OECD, na kritické 
body uvedené v příloze Ia se vztahují dodatečné požadavky na podávání zpráv ve formě 
auditů provedených třetí stranou. Požadavky na podávání zpráv uvedené v tomto článku se 
naopak vztahují na ostatní hospodářské subjekty. Tyto požadavky odráží požadavky stanovené 
v pokynech OECD.

Pozměňovací návrh 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku týkající se podílu 
nerostných surovin, které pocházejí z 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí, na celkovém množství 
zakoupených nerostných surovin, 
potvrzenou nezávislými audity
provedenými třetí stranou v souladu s čl. 6 
tohoto nařízení.

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
povýrobní hospodářské subjekty předloží 
příslušnému orgánu členského státu zprávy 
o řízení obsahující následující
dokumentaci za kalendářní období 
předchozího roku:

a) politiku naléhavé péče dodavatelského 
řetězce hospodářského subjektu, včetně 
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struktury řízení hospodářského subjektu 
zodpovědné za jeho náležitou péči a přímo 
zodpovědné osoby;

b) systém kontrol hospodářského subjektu 
a transparentnost dodavatelského řetězce 
surovin, včetně opatření přijatých za 
účelem stanovení předvýrobních subjektů 
v dodavatelském řetězci a posouzení jejich 
postupů naléhavé péče;

c) jméno a adresu každého předvýrobního 
subjektu v jeho dodavatelském řetězci tak, 
jak je stanoví hospodářský subjekt 
v souladu s články 4 a 5;

d) nezávislé audity provedené třetí stranou 
týkající se všech předvýrobních subjektů 
v jeho dodavatelském řetězci provedené 
v souladu s oblastí působnosti, cíli a 
zásadami stanovenými v čl. 6 nařízení, jak 
stanoví hospodářský subjekt v souladu 
s články 4 a 5;

e) případná nebo skutečná rizika 
stanovená hospodářským subjektem a 
kroky, které podniká hospodářský subjekt 
za účelem řízení rizik v období podávání 
zpráv, v souladu s článkem 5;

f) opatření přijaté hospodářským 
subjektem na posílení úsilí v oblasti 
naléhavé péče v průběhu období podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný dovozce nerostných surovin, 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu dokumentaci za kalendářní 

2. Nejpozději do 31. března každého roku 
zodpovědný hospodářský subjekt v oblasti
nerostných surovin, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
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období předchozího roku týkající se podílu 
nerostných surovin, které pocházejí z 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí, na celkovém množství 
zakoupených nerostných surovin, 
potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou v souladu s čl. 6 
tohoto nařízení.

dokumentaci za kalendářní období 
předchozího roku týkající se podílu 
nerostných surovin, které pocházejí z 
oblastí postižených konflikty nebo vysoce 
rizikových oblastí, na celkovém množství 
zakoupených nerostných surovin, 
potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou v souladu s čl. 6 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) politiku naléhavé péče dodavatelského 
řetězce hospodářského subjektu, včetně 
struktury řízení hospodářského subjektu 
zodpovědné za jeho náležitou péči a přímo 
zodpovědné osoby;

Or. en

Odůvodnění

Odráží rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na základě rizik v dodavatelském 
řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 403
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systém kontrol hospodářského subjektu 
a transparentnost dodavatelského řetězce 
surovin, včetně opatření přijatých za 
účelem stanovení předvýrobních subjektů 
v dodavatelském řetězci a posouzení jejich 
postupů naléhavé péče;

Or. en

Odůvodnění

Odráží rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na základě rizik v dodavatelském 
řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 404
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jméno a adresu každého subjektu podle 
přílohy Ia v jeho dodavatelském řetězci 
tak, jak je stanoví hospodářský subjekt 
v souladu s články 4 a 5;

Or. en

Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článcích 4 a 5 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči 
na základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů 
OECD.

Pozměňovací návrh 405
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini



AM\1051627CS.doc 227/320 PE546.838v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nezávislé audity provedené třetí stranou 
týkající se všech subjektů podle přílohy Ia 
v jeho dodavatelském řetězci provedené 
v souladu s oblastí působnosti, cíli a 
zásadami stanovenými v čl. 6 nařízení, jak 
stanoví hospodářský subjekt v souladu 
s články 4 a 5;

Or. en

Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článcích 4, 5 a 6 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou 
péči na základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I 
pokynů OECD. Po hospodářských subjektech, které nejsou uvedeny v příloze Ia, se 
nevyžaduje, aby prováděly nezávislé audity provedené třetí stranou. Vyžaduje se však po nich, 
aby jako součást své naléhavé péče stanovily veškeré kritické body ve svých dodavatelských 
řetězcích uvedené v příloze Ia a získaly a přezkoumaly audity provedené třetí stranou 
provedené v rámci jejich naléhavé péče.

Pozměňovací návrh 406
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případná nebo skutečná rizika 
stanovená hospodářským subjektem a 
kroky, které podniká hospodářský subjekt 
za účelem řízení rizik v období podávání 
zpráv, v souladu s článkem 5;

Or. en
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Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článku 5 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na 
základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů 
OECD. Je důležité, aby společnosti veřejně informovaly o rizicích, která zjistí ve svých 
dodavatelských řetězcích, a o tom, co učinily na jejich zmírnění. Tyto informace jsou zásadní 
pro úsilí jiných společností v oblasti naléhavé péče, stejně jako pro spotřebitele, investory a 
další subjekty.

Pozměňovací návrh 407
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijaté hospodářským 
subjektem na posílení úsilí v oblasti 
naléhavé péče v průběhu období podávání 
zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Naléhavá péče je trvalý a flexibilní proces. Jako taková umožňuje hospodářským subjektům 
zlepšovat v průběhu času své postupy v rámci naléhavé péče. To může zahrnovat rozvoj 
lepších systémů, vytváření páky a vztahů s dodavateli a spolupráci s jinými společnostmi nebo 
průmyslovými systémy. Je však důležité, aby společnosti byly povinny jasně prohlásit, jak 
plánují provádět řádně načasovaná zlepšení v případech, kdy je jejich naléhavá péče 
shledána nedostatečnou.

Pozměňovací návrh 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) politiku naléhavé péče dodavatelského 
řetězce hospodářského subjektu, včetně 
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struktury řízení hospodářského subjektu 
zodpovědné za jeho náležitou péči a přímo 
zodpovědné osoby;

Or. en

Odůvodnění

Odráží rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na základě rizik v dodavatelském 
řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) systém kontrol hospodářského subjektu 
a transparentnost dodavatelského řetězce 
surovin, včetně opatření přijatých za 
účelem stanovení předvýrobních subjektů 
v dodavatelském řetězci a posouzení jejich 
postupů naléhavé péče;

Or. en

Odůvodnění

Odráží rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na základě rizik v dodavatelském 
řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů OECD.

Pozměňovací návrh 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jméno a adresu každého subjektu podle 
přílohy II v jeho dodavatelském řetězci 
tak, jak je stanoví hospodářský subjekt 
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v souladu s články 4 a 5;

Or. en

Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článcích 4 a 5 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči 
na základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů 
OECD.

Pozměňovací návrh 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nezávislé audity provedené třetí stranou 
týkající se všech subjektů podle přílohy II 
v jeho dodavatelském řetězci provedené 
v souladu s oblastí působnosti, cíli a 
zásadami stanovenými v čl. 6 nařízení, jak 
stanoví hospodářský subjekt v souladu 
s články 4 a 5;

Or. en

Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článcích 4, 5 a 6 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou 
péči na základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I 
pokynů OECD. Po hospodářských subjektech, které nejsou uvedeny v příloze II, se 
nevyžaduje, aby prováděly nezávislé audity provedené třetí stranou. Vyžaduje se však po nich, 
aby jako součást své naléhavé péče stanovily veškeré kritické body ve svých dodavatelských 
řetězcích uvedené v příloze II a získaly a přezkoumaly audity provedené třetí stranou 
provedené v rámci jejich naléhavé péče.

Pozměňovací návrh 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) případná nebo skutečná rizika 
stanovená hospodářským subjektem a 
kroky, které podniká hospodářský subjekt 
za účelem řízení rizik v období podávání 
zpráv, v souladu s článkem 5;

Or. en

Odůvodnění

Odráží výše uvedené změny v článku 5 a rámec OECD v pěti krocích pro naléhavou péči na 
základě rizik v dodavatelském řetězci nerostných surovin, jak je popsáno v příloze I pokynů 
OECD. Je důležité, aby společnosti veřejně informovaly o rizicích, která zjistí ve svých 
dodavatelských řetězcích, a o tom, co učinily na jejich zmírnění. Tyto informace jsou zásadní 
pro úsilí jiných společností v oblasti naléhavé péče, stejně jako pro spotřebitele, investory a 
další subjekty.

Pozměňovací návrh 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijaté hospodářským 
subjektem na posílení úsilí v oblasti 
naléhavé péče v průběhu období podávání 
zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Naléhavá péče je trvalý a flexibilní proces. Jako taková umožňuje hospodářským subjektům 
zlepšovat v průběhu času své postupy v rámci naléhavé péče. To může zahrnovat rozvoj 
lepších systémů, vytváření páky a vztahů s dodavateli a spolupráci s jinými společnostmi nebo 
průmyslovými systémy. Je však důležité, aby společnosti byly povinny jasně prohlásit, jak 
plánují provádět řádně načasovaná zlepšení v případech, kdy je jejich naléhavá péče 
shledána nedostatečnou.
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Pozměňovací návrh 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku zodpovědný 
dovozce kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

3. Do 31. března každého roku 
hospodářské subjekty podle přílohy II 
předloží příslušnému orgánu členského 
státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na podávání zpráv, viz výše. Tento 
pozměňovací návrh je důležitý i proto, aby bylo zajištěno, že navrhovaná bílá kniha obsažená 
v článku 8 obsahuje ve skutečnosti pouze ty subjekty a hospodářské subjekty, které splňují 
požadavky v rámci jejich naléhavé péče, jak prokazují zprávy z auditů provedených třetími 
osobami.

Pozměňovací návrh 415
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku zodpovědný 
dovozce kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

3. Nejpozději do 31. března každého roku 
hospodářské subjekty podle přílohy Ia 
rovněž předloží příslušnému orgánu 
členského státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. en
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Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na podávání zpráv, viz výše. Tento 
pozměňovací návrh je důležitý i proto, aby bylo zajištěno, že navrhovaná bílá kniha obsažená 
v článku 8 obsahuje ve skutečnosti pouze ty subjekty a hospodářské subjekty, které splňují 
požadavky v rámci jejich naléhavé péče, jak prokazují zprávy z auditů provedených třetími 
osobami.

Pozměňovací návrh 416
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku zodpovědný
dovozce kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

3. Do 31. března každého roku dovozce 
kovů, které spadají do oblasti působnosti 
tohoto nařízení, předloží příslušnému 
orgánu členského státu následující 
dokumentaci za kalendářní období 
předchozího roku:

Or. de

Pozměňovací návrh 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku zodpovědný 
dovozce kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

3. Nejpozději do 31. března každého roku 
předvýrobní hospodářské subjekty
předloží příslušnému orgánu členského 
státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku zodpovědný 
dovozce kovů, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, předloží 
příslušnému orgánu členského státu 
následující dokumentaci za kalendářní 
období předchozího roku:

3. Do 31. března každého roku zodpovědný 
hospodářský subjekt v oblasti kovů, které 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, předloží příslušnému orgánu 
členského státu následující dokumentaci za 
kalendářní období předchozího roku:

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné, neboť tento požadavek na podávání zpráv se vztahuje pouze na hospodářské 
subjekty podle přílohy II.

Pozměňovací návrh 420
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné, neboť tento požadavek na podávání zpráv se vztahuje pouze na hospodářské 
subjekty podle přílohy Ia.

Pozměňovací návrh 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – point 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 
v jeho dodavatelském řetězci,
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Or. de

Pozměňovací návrh 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů 
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;

b) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou provedených v 
souladu s čl. 6 tohoto nařízení; a

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na podávání zpráv, viz výše. Vyžaduje se, 
aby hospodářské subjekty podle přílohy II prováděly nezávislé audity prováděné třetí stranou 
podle článku 6 a pokynů OECD pro naléhavou péči, rámce OECD v pěti krocích pro 
naléhavou péči na základě posouzení rizika v kroku 4 dodavatelského řetězce nerostných 
surovin. Je důležité, aby tyto informace byly součástí zpráv hospodářského subjektu pro 
veřejnost.

Pozměňovací návrh 424
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou a týkajících se 
každého zodpovědného subjektu 
zabývajícího se tavením nebo rafinací 
v jeho dodavatelském řetězci provedených 

b) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou provedených v 
souladu s čl. 6 tohoto nařízení; a
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v souladu s oblastí působnosti, cíli 
a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto 
nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a rozdílné požadavky na podávání zpráv, viz výše. Vyžaduje se, 
aby hospodářské subjekty podle přílohy Ia prováděly nezávislé audity prováděné třetí stranou 
podle článku 6 a pokynů OECD pro naléhavou péči, rámce OECD v pěti krocích pro 
naléhavou péči na základě posouzení rizika v kroku 4 dodavatelského řetězce nerostných 
surovin. Je důležité, aby tyto informace byly součástí zpráv hospodářského subjektu pro 
veřejnost.

Pozměňovací návrh 425
Joachim Schuster

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů 
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,

b) výsledky nezávislých auditů 
provedených třetí stranou a týkajících se 
každého 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,

Or. de

Pozměňovací návrh 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 provedených v 
souladu s čl. 6 tohoto nařízení; a

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky nezávislých auditů
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;

b) osvědčení nezávislých subjektů 
posuzování shody třetí strany týkajících se 
každého zodpovědného subjektu 
zabývajícího se tavením nebo rafinací 
v jeho dodavatelském řetězci vystavená
v souladu s oblastí působnosti, cíli 
a zásadami stanovenými v čl. 6 tohoto 
nařízení;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o podílu nerostných surovin, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství nerostných
surovin zakoupených každým z uvedených 
subjektů, potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou.

c) informace o podílu zahrnutých surovin, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství 
zakoupených zahrnutých surovin, jak je 
potvrzují nezávislé audity provedené třetí 
stranou v souladu s článkem 6 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

„Nerostné suroviny“ se mění na „zahrnuté suroviny“, což odráží širší škálu materiálů, viz 
výše. Odráží rovněž širší škálu společností a rozdílné povinnosti podávání zpráv, jak je 
uvedené v článku 6.

Pozměňovací návrh 429
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o podílu nerostných surovin, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství nerostných
surovin zakoupených každým z uvedených 
subjektů, potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou.

c) informace o podílu zahrnutých surovin, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství 
zakoupených zahrnutých surovin, jak je 
potvrzují nezávislé audity provedené třetí 
stranou v souladu s článkem 6 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

„Nerostné suroviny“ se mění na „zahrnuté suroviny“, což odráží širší škálu materiálů, viz 
výše. Odráží rovněž širší škálu společností a rozdílné povinnosti podávání zpráv, jak je 
uvedené v článku 6.
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Pozměňovací návrh 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o podílu nerostných surovin, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství nerostných
surovin zakoupených každým z uvedených 
subjektů, potvrzenou nezávislými audity 
provedenými třetí stranou.

c) informace o podílu surovin, které 
pocházejí z oblastí postižených konflikty 
nebo vysoce rizikových 
oblastí, na celkovém množství 
zakoupených surovin, jak je potvrzují 
nezávislé audity provedené třetí stranou 
v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. Hospodářské subjekty poskytnou
subjektům v povýrobní části 
dodavatelského řetězce, které nakupují 
přímo od něj, všechny informace získané 
a udržované podle jejich náležité péče v 
dodavatelském řetězci, při řádném 
zohlednění obchodního tajemství a jiných 
rizik týkajících se hospodářské soutěže 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a zajišťuje, že požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s 
pokyny OECD, což odpovídá kritériím obchodního tajemství a jiných rizik týkajících se 
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hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 432
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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. Hospodářské subjekty poskytnou
subjektům v povýrobní části 
dodavatelského řetězce, které nakupují 
přímo od něj, všechny informace získané 
a udržované podle jejich náležité péče v 
dodavatelském řetězci, při řádném 
zohlednění obchodního tajemství a jiných 
rizik týkajících se hospodářské soutěže 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a zajišťuje, že požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s 
pokyny OECD, což odpovídá kritériím obchodního tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 433
Joachim Schuster

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 

4. 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 
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péče v dodavatelském řetězci, při řádném 
zohlednění obchodního tajemství a jiných 
rizik týkajících se hospodářské soutěže.

dodavatelském řetězci, při řádném 
zohlednění obchodního tajemství a jiných 
rizik týkajících se hospodářské soutěže.

Or. de

Pozměňovací návrh 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Hospodářské subjekty poskytnou
subjektům v povýrobní části 
dodavatelského řetězce, které nakupují 
přímo od něj, všechny informace získané 
a udržované podle jejich náležité péče v 
dodavatelském řetězci, při řádném 
zohlednění obchodního tajemství a jiných 
rizik týkajících se hospodářské soutěže 
v souladu s pokyny OECD pro náležitou 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Pablo Zalba Bidegain

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. Zodpovědný hospodářský subjekt v 
oblasti 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 
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rizik týkajících se hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zodpovědný dovozce nerostných 
surovin nebo kovů, na které se vztahuje 
toto nařízení, každoročně zveřejňuje v co 
největším rozsahu, a to i prostřednictvím 
internetu, informace o svých politikách pro 
náležitou péči v dodavatelském řetězci 
a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. Tato zpráva uvádí
opatření přijatá zodpovědným dovozcem
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také 
souhrnnou zprávu o auditech 
provedených třetí stranou, včetně jména 
auditora, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

5. Hospodářské subjekty každoročně 
zveřejňují v souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči v co největším rozsahu, a to 
i prostřednictvím internetu, informace o 
svých politikách pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci a postupech pro 
zodpovědné získávání nerostných surovin.
Tato zpráva uvádí opatření přijatá 
hospodářským subjektem k plnění 
povinností, pokud jde o jeho systém řízení 
a řízení rizik uvedené v článcích 4 a 5, a 
obsahuje také nezávislé audity 
zodpovědných subjektů a hospodářských 
subjektů podle přílohy II v dodavatelském 
řetězci hospodářských subjektů provedené 
třetí stranou, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a zajišťuje, že požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s 
pokyny OECD. Zahrnuje požadavek na plné zveřejnění auditů provedených třetí stranou, jak 
je popsáno např. v kroku 5 A.2.1 v dodatku 3T.

Pozměňovací návrh 437
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zodpovědný dovozce nerostných 
surovin nebo kovů, na které se vztahuje 
toto nařízení, každoročně zveřejňuje v co 
největším rozsahu, a to i prostřednictvím 
internetu, informace o svých politikách pro 
náležitou péči v dodavatelském řetězci 
a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. Tato zpráva uvádí 
opatření přijatá zodpovědným dovozcem
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také 
souhrnnou zprávu o auditech 
provedených třetí stranou, včetně jména 
auditora, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

5. Hospodářské subjekty každoročně 
zveřejňují v souladu s pokyny OECD pro 
náležitou péči v co největším rozsahu, a to 
i prostřednictvím internetu, informace o 
svých politikách pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci a postupech pro 
zodpovědné získávání nerostných surovin.
Tato zpráva uvádí opatření přijatá 
hospodářským subjektem k plnění 
povinností, pokud jde o jeho systém řízení 
a řízení rizik uvedené v článcích 4 a 5, a 
obsahuje také nezávislé audity 
zodpovědných subjektů a hospodářských 
subjektů podle přílohy Ia v dodavatelském 
řetězci hospodářských subjektů provedené 
třetí stranou, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu společností a zajišťuje, že požadavky na podávání zpráv jsou v souladu s 
pokyny OECD. Zahrnuje požadavek na plné zveřejnění auditů provedených třetí stranou, jak 
je popsáno např. v kroku 5 A.2.1 v dodatku 3T.

Pozměňovací návrh 438
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, každoročně zveřejňuje v co 
největším rozsahu, a to i prostřednictvím 
internetu, informace o svých politikách pro 
náležitou péči v dodavatelském řetězci 

5. Dovozce nerostných surovin nebo kovů, 
na které se vztahuje toto nařízení, 
každoročně zveřejňuje v co největším 
rozsahu, a to i prostřednictvím internetu, 
informace o svých politikách pro náležitou 
péči v dodavatelském řetězci a postupech 
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a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. Tato zpráva uvádí 
opatření přijatá zodpovědným dovozcem 
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také souhrnnou 
zprávu o auditech provedených třetí 
stranou, včetně jména auditora, 
při náležitém zohlednění obchodního 
tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže.

pro zodpovědné získávání nerostných 
surovin. Tato zpráva uvádí opatření přijatá 
zodpovědným dovozcem k plnění 
povinností, pokud jde o jeho systém řízení 
a řízení rizik uvedené v článcích 4 a 5, a 
obsahuje také souhrnnou zprávu o auditech 
provedených třetí stranou, včetně jména 
auditora, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

Or. de

Pozměňovací návrh 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zodpovědný dovozce nerostných 
surovin nebo kovů, na které se vztahuje 
toto nařízení, každoročně zveřejňuje v co 
největším rozsahu, a to i prostřednictvím 
internetu, informace o svých politikách pro 
náležitou péči v dodavatelském řetězci 
a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. Tato zpráva uvádí 
opatření přijatá zodpovědným dovozcem
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také 
souhrnnou zprávu o auditech 
provedených třetí stranou, včetně jména 
auditora, při náležitém zohlednění 
obchodního tajemství a jiných rizik 
týkajících se hospodářské soutěže.

5. Hospodářské subjekty každoročně 
zveřejňují v co největším rozsahu, a to i 
prostřednictvím internetu, informace o 
svých politikách pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci a postupech pro 
zodpovědné získávání nerostných surovin.
Tato zpráva uvádí opatření přijatá 
hospodářským subjektem k plnění 
povinností, pokud jde o jeho systém řízení 
a řízení rizik uvedené v článcích 4 a 5, a 
obsahuje také nezávislé audity 
předvýrobních hospodářských subjektů 
v dodavatelském řetězci hospodářských 
subjektů provedené třetí stranou, 
při náležitém zohlednění obchodního 
tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Pablo Zalba Bidegain
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zodpovědný dovozce nerostných surovin 
nebo kovů, na které se vztahuje toto 
nařízení, každoročně zveřejňuje v co 
největším rozsahu, a to i prostřednictvím 
internetu, informace o svých politikách pro 
náležitou péči v dodavatelském řetězci 
a postupech pro zodpovědné získávání 
nerostných surovin. Tato zpráva uvádí 
opatření přijatá zodpovědným dovozcem
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také souhrnnou 
zprávu o auditech provedených třetí 
stranou, včetně jména auditora, 
při náležitém zohlednění obchodního 
tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže.

5. Zodpovědný hospodářský subjekt v 
oblasti nerostných surovin nebo kovů, na 
které se vztahuje toto nařízení, každoročně 
zveřejňuje v co největším rozsahu, a to i 
prostřednictvím internetu, informace o 
svých politikách pro náležitou péči v 
dodavatelském řetězci a postupech pro 
zodpovědné získávání nerostných surovin.
Tato zpráva uvádí opatření přijatá 
zodpovědným hospodářským subjektem
k plnění povinností, pokud jde o jeho 
systém řízení a řízení rizik uvedené 
v článcích 4 a 5, a obsahuje také souhrnnou 
zprávu o auditech provedených třetí 
stranou, včetně jména auditora, 
při náležitém zohlednění obchodního 
tajemství a jiných rizik týkajících se 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aby byly zodpovědné subjekty podle 
přílohy II mimo území Evropské unie 
zahrnuty do zpráv příslušného orgánu 
členského státu ve smyslu čl. 15 odst. 1 a 
do seznamu uvedeného v článku 8, mohou 
tomuto orgánu předložit:

a) dokumentaci podle výše uvedených 
odstavců 1 a 3 a

b) písemné prohlášení o shodě s pokyny 
OECD pro náležitou péči, které obsahuje i 
jejich jméno, adresu, úplné kontaktní 
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údaje a popis jejich obchodních činností.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek otevírá bílou knihu uvedenou v článku 8 pro hospodářské subjekty podle přílohy II, 
které mají sídlo mimo území Evropské unie. To umožní EU uplatnit svou obchodní váhu jako 
páku k ovlivnění zvyklostí jiných společností a součástí dodavatelského řetězce při získávání 
surovin a evropským podnikům jiným než hospodářské subjekty podle přílohy II přitom 
usnadnit náležitou péči. Tyto společnosti musí poskytnout ujištění, že provádí náležitou péči, 
jak vyžaduje toto nařízení.

Pozměňovací návrh 442
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aby byly zodpovědné subjekty podle 
přílohy Ia mimo území Evropské unie 
zahrnuty do zpráv příslušného orgánu 
členského státu ve smyslu čl. 15 odst. 1 a 
do seznamu uvedeného v článku 8, mohou 
tomuto orgánu předložit:

a) dokumentaci podle výše uvedených 
odstavců 1 a 3 a

b) písemné prohlášení o shodě s pokyny 
OECD pro náležitou péči, které obsahuje i 
jejich jméno, adresu, úplné kontaktní 
údaje a popis jejich obchodních činností.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek otevírá bílou knihu uvedenou v článku 8 pro hospodářské subjekty podle přílohy Ia, 
které mají sídlo mimo území Evropské unie. To umožní EU uplatnit svou obchodní váhu jako 
páku k ovlivnění zvyklostí jiných společností a součástí dodavatelského řetězce při získávání 
surovin a evropským podnikům jiným než hospodářské subjekty podle přílohy Ia přitom 
usnadnit náležitou péči. Tyto společnosti musí poskytnout ujištění, že provádí náležitou péči, 
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jak vyžaduje toto nařízení.

Pozměňovací návrh 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Aby byly předvýrobní subjekty mimo 
území Evropské unie zahrnuty do zpráv 
příslušného orgánu členského státu ve 
smyslu čl. 15 odst. 1 a do seznamu 
uvedeného v článku 8, mohou tomuto 
orgánu předložit:

a) dokumentaci podle výše uvedených 
odstavců 1 a 3 a

b) písemné prohlášení o shodě s pokyny 
OECD pro náležitou péči, které obsahuje i 
jejich jméno, adresu, úplné kontaktní 
údaje a popis jejich obchodních činností.

Or. en

Odůvodnění

To umožňuje, aby i neevropské kritické body, jsou-li rovněž zodpovědné, byly přidány do bílé 
knihy, což zvyšuje transparentnost pro povýrobní hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh 444
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Povinnosti subjektů zabývajících se 
tavením a rafinací v oblasti náležité péče

1. Evropské subjekty zabývající se tavením 
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a rafinací nerostných surovin, které 
zpracovávají a dovážejí rudy a jejich 
koncentráty, jsou povinny uplatňovat na 
dodavatelský řetězec evropský 
mechanismus náležité péče nebo systém 
náležité péče, který certifikační orgány 
Unie uznávají jako rovnocenný.

2. Certifikační orgány Unie zajistí, aby 
subjekty zabývající se tavením a rafinací 
řádně uplatňovaly evropský mechanismus 
náležité péče. Nedodržují-li subjekty 
zabývající se tavením nebo rafinací tyto 
povinnosti, orgány je uvědomí a požádají, 
aby přijaly nápravná opatření a podřídily
se evropskému mechanismu náležité péče. 
Jestliže nedodržování trvá, certifikační 
orgány Unie uplatní postih za porušení 
tohoto nařízení. Tento postih je ukončen, 
jestliže se subjekt zabývající se tavením 
nebo rafinací podřídí ustanovením tohoto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Evropské subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou klíčovými aktéry dodavatelského 
řetězce, neboť zasahují do procesu v okamžiku zpracování nerostných surovin. Jelikož měly 
zodpovědnost, samy nejlépe shromažďují, poskytují a ověřují informace o původu rud a o 
různých hospodářských subjektech. Z tohoto důvodu by se na ně nařízení mělo vztahovat 
povinně.

Pozměňovací návrh 445
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Systémy používané v rámci odvětví

1. V průběhu přechodného období mohou 
příslušné průmyslové svazy podat Komisi 
žádost, aby byl určitý systém používaný v 
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rámci odvětví uznán za rovnocenný s 
požadavky tohoto nařízení.

Tato žádost je podložena důkazy a 
informacemi.

2. Žádosti uvedené v odstavci 1 lze podat 
pouze v souvislosti se systémy, které byly v 
rámci odvětví používány v době vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Pokud Komise na základě důkazů a 
informací poskytnutých podle odstavce 1 
tohoto článku rozhodne, že systém v rámci 
odvětví umožňuje zodpovědnému 
hospodářskému subjektu, který jej účinně 
provádí, dodržovat povinnosti stanovené v 
článcích 4, 5, 6 a 7, uzná jej za 
rovnocenný.

4. Zúčastněné strany uvědomí Komisi o 
jakýchkoli změnách nebo aktualizacích 
systémů používaných v rámci odvětví, 
které byly v souladu s odstavcem 3 uznány 
za rovnocenné.

5. Komise odejme uznání rovnocennosti 
na základě svého rozhodnutí, že změny 
systému používaného v rámci odvětví 
znemožňují zodpovědnému 
hospodářskému subjektu dodržování 
povinností stanovených v článcích 4, 5, 6 
a 7, nebo pokud nedostatky v systému 
souvisí s opakovanými nebo závažnými 
případy nedodržení předpisů ze strany 
zodpovědných hospodářských subjektů.

6. Komise zřídí a pravidelně aktualizuje 
internetový rejstřík systémů používaných v 
rámci odvětví, které získaly uznání 
rovnocennosti.

7. Zodpovědné hospodářské subjekty v 
oblasti nerostných surovin a kovů, u nichž 
lze prokázat, že pochází výhradně od stran 
certifikovaných systémem v rámci odvětví, 
jemuž bylo uděleno uznání rovnocennosti, 
nebo hospodářské subjekty, které samy 
byly certifikovány systémem v rámci 
odvětví, jemuž bylo uděleno uznání 
rovnocennosti, jsou osvobozeny od 
požadavku provádění nezávislého auditu 
třetí stranou. Tato certifikace je následně 
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zaslána příslušným orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Systémy používané v rámci odvětví

1. V průběhu přechodného období mohou 
příslušné průmyslové svazy podat Komisi 
žádost, aby byl určitý systém používaný v 
rámci odvětví uznán za rovnocenný s 
požadavky tohoto nařízení. Tato žádost je 
podložena důkazy a informacemi.

2. Žádosti uvedené v odstavci 1 lze podat 
pouze v souvislosti se systémy, které byly v 
rámci odvětví používány v době vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Pokud Komise na základě důkazů a 
informací poskytnutých podle odstavce 1 
tohoto článku rozhodne, že systém v rámci 
odvětví umožňuje zodpovědnému dovozci, 
který jej účinně provádí, dodržovat 
povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 
7, udělí akreditaci.

4. Zúčastněné strany uvědomí Komisi o 
jakýchkoli změnách nebo aktualizacích 
systémů používaných v rámci odvětví, jimž 
byla v souladu s odstavcem 3 udělena 
akreditace.

5. Komise odejme akreditaci na základě 
svého rozhodnutí, že změny systému 
používaného v rámci odvětví znemožňují 
zodpovědnému dovozci dodržování 
povinností stanovených v článcích 4, 5, 6 
a 7, nebo pokud nedostatky v systému 
souvisí s opakovanými nebo závažnými 
případy nedodržení předpisů ze strany 
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zodpovědných dovozců.

6. Komise zřídí a pravidelně aktualizuje 
internetový rejstřík systémů používaných v 
rámci odvětví, které získaly akreditaci.

7. Zodpovědní dovozci nerostných surovin 
a kovů, u nichž lze prokázat, že pochází 
výhradně od stran certifikovaných 
systémem v rámci odvětví, jemuž byla 
udělena akreditace, nebo dovozci, kteří 
sami byli certifikováni systémem v rámci 
odvětví, jemuž byla udělena akreditace, 
jsou osvobozeni od požadavku provádění 
nezávislého auditu třetí stranou. Tato 
certifikace je následně zaslána příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Článek 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací

Seznam zodpovědných subjektů podle 
přílohy II

Or. en

Odůvodnění

V současné době se seznam omezuje na subjekty zabývající se tavením a rafinací. Jsou 
důležitými kritickými body v dodavatelských řetězcích mnoha kovů. Nejsou však důležitými 
kritickými body v dodavatelských řetězcích ostatních nerostných surovin, které spadají do 
škály surovin podle pozměněného nařízení. Viz komentáře ke škále surovin uvedené výše.
Přidání „subjektů podle přílohy II“ umožňuje určit další důležité kritické body 
dodavatelského řetězce a zařadit je na seznam.

Pozměňovací návrh 448
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
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Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací

Seznam zodpovědných subjektů podle 
přílohy Ia

Or. en

Odůvodnění

V současné době se seznam omezuje na subjekty zabývající se tavením a rafinací. Jsou 
důležitými kritickými body v dodavatelských řetězcích mnoha kovů. Nejsou však důležitými
kritickými body v dodavatelských řetězcích ostatních nerostných surovin, které spadají do 
škály surovin podle pozměněného nařízení. Viz komentáře ke škále surovin uvedené výše.
Přidání „subjektů podle přílohy Ia“ umožňuje určit další důležité kritické body 
dodavatelského řetězce a zařadit je na seznam.

Pozměňovací návrh 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací

Seznam zodpovědných předvýrobních 
subjektů

Or. en

Odůvodnění

Změny v tomto článku společně se změnami v článcích 7 a 15 zajišťují, že bílá kniha obsahuje 
pouze subjekty kritických bodů, které provádí náležitou péči. Zodpovědnému subjektu 
zabývajícímu se tavením nebo rafinací podle návrhu Komise stačilo být v dodavatelském 
řetězci zodpovědných dovozců. Podle nového návrhu musí kritické body prokázat, že jsou 
skutečně zodpovědné, a Komise to musí prověřit.



PE546.838v01-00 254/320 AM\1051627CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 
poskytl příslušný orgán pro celou EU
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 subjektů podle 
přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Seznam COM je definován jako seznam všech subjektů zabývajících se tavením a rafinací v 
dodavatelském řetězci zodpovědného dovozce bez ohledu na to, zda tyto subjekty zabývající se 
tavením nebo rafinací, v EU nebo mimo EU, splňují normy pokynů OECD. Aby se seznam stal 
skutečnou pobídkou, měly by např. veřejně informovat o své náležité péči a zveřejnit svůj 
audit v souladu s pokyny OECD. Tento systém by měl být rovněž otevřený pro subjekty 
zabývající se tavením/rafinací, které nejsou v současné době v dodavatelském řetězci 
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evropských společností.

Pozměňovací návrh 452
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 subjektů podle 
přílohy Ia.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise definuje seznam jako seznam všech subjektů zabývajících se tavením a rafinací 
v dodavatelském řetězci zodpovědného dovozce bez ohledu na to, zda tyto subjekty zabývající 
se tavením nebo rafinací, v EU nebo mimo EU, splňují normy pokynů OECD. Aby se seznam 
stal skutečnou pobídkou, měly by např. veřejně informovat o své náležité péči a zveřejnit svůj 
audit v souladu s pokyny OECD. Tento systém by měl být rovněž otevřený pro subjekty 
zabývající se tavením/rafinací, které nejsou v současné době v dodavatelském řetězci 
evropských společností.

Pozměňovací návrh 453
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 

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

informačních a komunikačních kanálů,
rozhodnutí obsahující seznam s názvy 
a adresami zodpovědných subjektů 
zabývajících se tavením a rafinací 
nerostných surovin spadajících do 
působnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 předvýrobních 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající 
se tavením a rafinací, které, alespoň 
částečně, získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty podle 
přílohy II, které, alespoň částečně, 
získávají nerostné suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí.

Or. en



AM\1051627CS.doc 257/320 PE546.838v01-00

CS

Odůvodnění

Odráží širší škálu materiálu, viz výše.

Pozměňovací návrh 456
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající 
se tavením a rafinací, které, alespoň 
částečně, získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty podle 
přílohy Ia, které, alespoň částečně, 
získávají nerostné suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí.

Or. en

Odůvodnění

Odráží širší škálu materiálu, viz výše.

Pozměňovací návrh 457
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající 
se tavením a rafinací, které, alespoň 
částečně, získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající 
se tavením a rafinací, které, alespoň 
částečně, získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí. Seznam je vypracován 
tak, že zohledňuje stávající rovnocenná 
odvětví, státní nebo jiné systémy náležité 
péče, které zahrnují nerostné suroviny a 
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kovy, na něž se vztahuje toto nařízení, jak 
je stanoveno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající 
se tavením a rafinací, které, alespoň 
částečně, získávají nerostné suroviny z 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí.

2. Komise na seznamu uvedeném 
v odstavci 1 vyznačí ty předvýrobní 
subjekty, které, alespoň částečně, získávají 
nerostné suroviny z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme seznam v souladu s 
šablonou uvedenou v příloze II a podle 
regulativního postupu stanoveného v 
čl. 13 odst. 2. Musí být konzultován
sekretariát OECD.

3. Komise přijme seznam v souladu s 
šablonou uvedenou v příloze III. Musí být 
konzultován sekretariát OECD.

Or. en

Odůvodnění

Přečíslování příloh.



AM\1051627CS.doc 259/320 PE546.838v01-00

CS

Pozměňovací návrh 460
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme seznam v souladu s 
šablonou uvedenou v příloze II a podle 
regulativního postupu stanoveného v 
čl. 13 odst. 2. Musí být konzultován 
sekretariát OECD.

3. Komise přijme seznam v souladu s 
šablonou uvedenou v příloze II. Musí být 
konzultován sekretariát OECD.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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, nejméně však každých 
6 měsíců, aktualizuje informace uvedené 
na seznamu. Komise odstraní ze seznamu 
názvy subjektů podle přílohy II, které již 
nejsou členskými státy považovány za 
zodpovědné subjekty podle přílohy II
v souladu s čl. 14 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na „zodpovědné subjekty zabývající se tavením a rafinací“ a „zodpovědné dovozce“ 
se změnily na „subjekty podle přílohy II“, viz výše. Tyto změny odráží skutečnost, že v 
seznamu jsou nyní uvedeny další určené kritické body v jiných dodavatelských řetězcích 
surovin, a změny, jejichž cílem je zajistit, aby seznam neobsahoval subjekty zabývající se 
tavením nebo rafinací, které nesplňují požadavky náležité péče, jež vyžaduje toto nařízení, ale 



PE546.838v01-00 260/320 AM\1051627CS.doc

CS

jsou součástí dodavatelských řetězců společností, jež splňují požadavky.

Pozměňovací návrh 462
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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, nejméně však každých 
6 měsíců, aktualizuje informace uvedené 
na seznamu. Komise odstraní ze seznamu 
názvy subjektů podle přílohy Ia, které již 
nejsou členskými státy považovány za 
zodpovědné subjekty podle přílohy Ia
v souladu s čl. 14 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na „zodpovědné subjekty zabývající se tavením a rafinací“ a „zodpovědné dovozce“ 
se změnily na „subjekty podle přílohy Ia“, viz výše. Tyto změny odráží skutečnost, že v 
seznamu jsou nyní uvedeny další určené kritické body v jiných dodavatelských řetězcích 
surovin, a změny, jejichž cílem je zajistit, aby seznam neobsahoval subjekty zabývající se 
tavením nebo rafinací, které nesplňují požadavky náležité péče, jež vyžaduje toto nařízení, ale 
jsou součástí dodavatelských řetězců společností, jež splňují požadavky.

Pozměňovací návrh 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise včas aktualizuje informace 
uvedené na seznamu. Komise odstraní ze 

4. Komise včas, nejméně však každých 
6 měsíců, aktualizuje informace uvedené 



AM\1051627CS.doc 261/320 PE546.838v01-00

CS

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.

na seznamu. Komise odstraní ze seznamu 
názvy předvýrobních subjektů, které již 
nejsou členskými státy považovány za 
zodpovědné předvýrobní subjekty 
v souladu s čl. 14 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Pablo Zalba Bidegain

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. 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 hospodářské 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států Příslušné orgány pro celou EU

Or. en
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Pozměňovací návrh 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí jeden či několik 
příslušných orgánů odpovědných za 
uplatňování tohoto nařízení.

Jediný příslušný orgán pro celou EU je 
odpovědný za uplatňování tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí jeden či několik 
příslušných orgánů odpovědných za 
uplatňování tohoto nařízení.

Každý členský stát určí jeden či několik 
příslušných orgánů, kterým dovozci 
předkládají zprávy a které ověřují jejich 
soulad s tímto nařízením.

Or. de

Pozměňovací návrh 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost oznámí členské státy 
Komisi názvy a adresy příslušných 
orgánů. Členské státy sdělí Komisi 
všechny změny názvů a adres příslušných 
orgánů.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a 
to i na internetu, seznam příslušných 
orgánů podle šablony uvedené v příloze 
III a v souladu s regulativním postupem 
podle čl. 13 odst. 2. Komise seznam 
pravidelně aktualizuje.

2. Komise zveřejní, a to i na internetu, 
veškeré důležité informace o příslušném 
orgánu pro celou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to 
i na internetu, seznam příslušných orgánů 
podle šablony uvedené v příloze III a v 
souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2. Komise seznam pravidelně 
aktualizuje.

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to 
i na internetu, seznam příslušných orgánů 
podle šablony uvedené v příloze III. 
Komise seznam pravidelně aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Přečíslování příloh.

Pozměňovací návrh 471
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
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Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to 
i na internetu, seznam příslušných orgánů 
podle šablony uvedené v příloze III a v 
souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2. Komise seznam pravidelně 
aktualizuje.

2. Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to 
i na internetu, seznam příslušných orgánů 
podle šablony uvedené v příloze III. 
Komise seznam pravidelně aktualizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následné kontroly týkající se 
zodpovědných dovozců

Následné kontroly týkající se 
hospodářských subjektů

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 473
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následné kontroly týkající se Následné kontroly týkající se 
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zodpovědných dovozců hospodářských subjektů

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následné kontroly týkající se 
zodpovědných dovozců

Následné kontroly týkající se 
hospodářských subjektů

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následné kontroly týkající se 
zodpovědných dovozců

Následné kontroly týkající se 
zodpovědných hospodářských subjektů

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby hospodářské subjekty spadající
do působnosti tohoto nařízení dodržovaly
povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 477
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby hospodářské subjekty spadající
do působnosti tohoto nařízení dodržovaly
povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 478
Joachim Schuster
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby dovozci nerostných surovin a kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení 
dodržovali povinnosti stanovené v článcích 
4, 5, 6 a 7.

Or. de

Pozměňovací návrh 479
Emma McClarkin
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli vlastní 
prohlášení, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení je termín „vlastní prohlášení“ vhodnější, než „autocertifikace“.

Pozměňovací návrh 480
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědné hospodářské subjekty 
v oblasti nerostných surovin a kovů 
spadajících do působnosti tohoto nařízení, 
které provedly autocertifikaci, dodržovaly
povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby zodpovědní dovozci nerostných 
surovin a kovů spadajících do působnosti 
tohoto nařízení, kteří provedli 
autocertifikaci, dodržovali povinnosti 
stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

1. Příslušné orgány členských států provádí 
vhodné následné kontroly s cílem zajistit, 
aby hospodářské subjekty spadající
do působnosti tohoto nařízení dodržovaly
povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
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včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení 
ze strany hospodářského subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě jednotných a 
harmonizovaných kontrolních kritérií a 
norem stanovených příslušnými orgány
členských států při uplatňování přístupu 
založeného na posouzení rizik. Kontroly 
mohou být taktéž prováděny v případě, že 
příslušný orgán má k dispozici významné 
informace, včetně opodstatněných obav 
třetích osob, týkající se dodržování tohoto 
nařízení ze strany zodpovědného dovozce.

Or. it

Pozměňovací návrh 484
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
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na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení 
ze strany hospodářského subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 485
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být 
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany dovozce.

Or. de

Pozměňovací návrh 486
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být
taktéž prováděny v případě, že příslušný 

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly se provádějí
taktéž v případě, že příslušný orgán má 
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orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

k dispozici významné informace, včetně 
opodstatněných obav třetích osob, týkající 
se dodržování tohoto nařízení ze strany 
zodpovědného dovozce.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly mohou být
taktéž prováděny v případě, že příslušný 
orgán má k dispozici významné informace, 
včetně opodstatněných obav třetích osob, 
týkající se dodržování tohoto nařízení ze 
strany zodpovědného dovozce.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 se 
provádějí na základě přístupu založeného 
na posouzení rizik. Kontroly se provádějí
taktéž v případě, že příslušný orgán má 
k dispozici významné informace, včetně 
opodstatněných obav třetích osob, týkající 
se dodržování tohoto nařízení ze strany 
zodpovědného hospodářského subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného dovozce týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

a) přezkoumání provádění povinností 
hospodářského subjektu týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

Or. en
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Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 489
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného dovozce týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

a) přezkoumání provádění povinností 
hospodářského subjektu týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 490
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného dovozce týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací,

a) přezkoumání provádění povinností 
dovozce týkajících se náležité péče v 
dodavatelském řetězci, včetně systému 
řízení, řízení rizik, auditu provedeného třetí 
stranou a poskytování informací,

Or. de
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Pozměňovací návrh 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného dovozce týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

a) přezkoumání provádění povinností 
hospodářského subjektu týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného dovozce týkajících se 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
včetně systému řízení, řízení rizik, auditu 
provedeného třetí stranou a poskytování 
informací;

a) přezkoumání provádění povinností 
zodpovědného hospodářského subjektu
týkajících se náležité péče v dodavatelském 
řetězci, včetně systému řízení, řízení rizik, 
auditu provedeného třetí stranou a 
poskytování informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné dodržování 

b) prověření dokumentace a záznamů, 
které prokazují řádné dodržování pokynů 
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povinností náležité péče v dodavatelském 
řetězci;

OECD pro náležitou péči v dodavatelském 
řetězci;

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přezkoumání požadavků v oblasti 
podávání zpráv v souladu s oblastí 
působnosti, cíli a zásadami stanovenými 
v článku 7;

Or. en

Odůvodnění

Odráží změny v požadavcích v oblasti podávání zpráv stanovených výše v článku 7.

Pozměňovací návrh 495
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přezkoumání požadavků v oblasti 
podávání zpráv v souladu s oblastí 
působnosti, cíli a zásadami stanovenými 
v článku 7;

Or. en



AM\1051627CS.doc 275/320 PE546.838v01-00

CS

Odůvodnění

Odráží změny v požadavcích v oblasti podávání zpráv stanovených výše v článku 7.

Pozměňovací návrh 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přezkoumání požadavků v oblasti 
podávání zpráv v souladu s oblastí 
působnosti, cíli a zásadami stanovenými 
v článku 7;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědní dovozci poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou pro snazší provádění 
kontrol uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o přístup do svých prostor 
a předkládání dokumentace a záznamů.

4. Hospodářské subjekty poskytnou 
veškerou pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění kontrol uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o přístup do svých 
prostor a předkládání dokumentace a 
záznamů.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 498
Ska Keller
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za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědní dovozci poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou pro snazší provádění 
kontrol uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o přístup do svých prostor 
a předkládání dokumentace a záznamů.

4. Hospodářské subjekty poskytnou 
veškerou pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění kontrol uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o přístup do svých 
prostor a předkládání dokumentace a 
záznamů.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 499
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědní dovozci poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou pro snazší provádění 
kontrol uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o přístup do svých prostor 
a předkládání dokumentace a záznamů.

4. Dovozci poskytnou veškerou pomoc 
nezbytnou pro snazší provádění kontrol 
uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde 
o přístup do svých prostor a předkládání 
dokumentace a záznamů.

Or. de

Pozměňovací návrh 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědní dovozci poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou pro snazší provádění 
kontrol uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o přístup do svých prostor 
a předkládání dokumentace a záznamů.

4. Hospodářské subjekty poskytnou 
veškerou pomoc nezbytnou pro snazší 
provádění kontrol uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o přístup do svých 
prostor a předkládání dokumentace a 
záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zodpovědní dovozci poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou pro snazší provádění 
kontrol uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o přístup do svých prostor 
a předkládání dokumentace a záznamů.

4. Zodpovědné hospodářské subjekty
poskytnou veškerou pomoc nezbytnou pro 
snazší provádění kontrol uvedených 
v odstavci 1, zejména pokud jde o přístup 
do svých prostor a předkládání 
dokumentace a záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné orgány členského státu 
zveřejní podrobnou zprávu o veškerých 
zjištěních týkajících se všech následných 
kontrol, společně s přiměřeným 
vysvětlením k pořizování těchto zjištění a 
s veškerou dokumentací, o niž se příslušný 
orgán při svých zjištěních opíral.
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Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů nařízení je zvýšit transparentnost a odpovědnost společností, pokud jde 
o jejich dodavatelské postupy. Zveřejnění těchto informací podporuje tento cíl, neboť zajišťuje 
transparentnost dodavatelských postupů a podněcuje tak společnosti, aby si při získávání 
surovin počínaly zodpovědně.

Pozměňovací návrh 503
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné orgány členského státu 
zveřejní podrobnou zprávu o veškerých 
zjištěních týkajících se všech následných 
kontrol, společně s přiměřeným 
vysvětlením k pořizování těchto zjištění a 
s veškerou dokumentací, o niž se příslušný 
orgán při svých zjištěních opíral.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné orgány členského státu 
zveřejní podrobnou zprávu o veškerých 
zjištěních týkajících se všech následných 
kontrol, společně s přiměřeným 
vysvětlením k pořizování těchto zjištění a 
s veškerou dokumentací, o niž se příslušný 
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orgán při svých zjištěních opíral.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách zodpovědných 
dovozců

Záznamy o kontrolách hospodářských 
subjektů 

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 506
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách zodpovědných 
dovozců

Záznamy o kontrolách hospodářských 
subjektů 

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností.

Pozměňovací návrh 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách zodpovědných 
dovozců

Záznamy o kontrolách hospodářských 
subjektů 

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uchovávají záznamy o 
kontrolách stanovených v čl. 10 odst. 1 s 
uvedením zejména jejich povahy a 
výsledků, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření podle 
čl. 14 odst. 2.

Příslušný orgán pro celou EU uchovává
záznamy o kontrolách stanovených v čl. 10 
odst. 1 s uvedením zejména jejich povahy a 
výsledků, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření podle 
čl. 14 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záznamy o kontrolách provedených 
příslušnými orgány se uchovávají nejméně 
5 let.

Záznamy o kontrolách provedených 
příslušným orgánem pro celou EU se 
uchovávají nejméně 5 let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a

Zavádění „evropské značky zodpovědnosti 
pro dovoz nerostných surovin“ pro 

podniky působící v rámci dodavatelského 
řetězce nerostných surovin

1. Podnikům, které působí v rámci 
dodavatelského řetězce a které se 
rozhodnou uplatňovat ustanovení o 
náležité péči na základě pokynů OECD 
nebo rovnocenných iniciativ v oblasti 
náležité péče v rámci odvětví, Komise 
udělí „evropskou značku zodpovědnosti 
pro dovoz nerostných surovin“.

2. Evropské podniky, které mají zájem 
provést certifikaci, předloží Komisi spis, 
v němž jsou podrobně uvedena opatření 
v oblasti náležité péče, která zavádí.

3. Na základě předem stanovených kritérií 
Komise provede certifikaci evropských 
podniků, které působí v rámci 
dodavatelského řetězce nerostných 
surovin. Při definování kritérií pro 
udělení značky Komise vychází z pokynů 
OECD pro náležitou péči a za tímto 
účelem může konzultovat sekretariát 
OECD. Podmínky udělení „evropské 
značky zodpovědnosti za dovoz nerostných 
surovin“ musí být stejně přísné jako 
podmínky vyžadované certifikačním 
systémem OECD.

4. Komise může uznat, že evropský systém 
náležité péče a odvětvová ustanovení o 
náležité péči, která jsou již zavedena 
podniky v jednotlivých odvětvích a která 
splňují stejné cíle ochrany dodavatelského 
řetězce s nerostnými surovinami jako 
evropský mechanismus, jsou rovnocenná. 

5. Podniky, které mají „evropskou značku 
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odpovědnosti pro dovoz nerostných 
surovin“, by měly tuto značku vystavit na 
svých internetových stránkách a 
informovat o ní evropské spotřebitele.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení značky evropské zodpovědnosti pro podniky, které by měly zájem přijímat kroky v 
oblasti náležité péče, je pobídkovým a dobrovolným systémem, který bude moci vytvářet tržní 
tlak na ostatní subjekty dodavatelského řetězce. Tato značka by nebyla umístěna na 
produktech. Evropské podniky ji budou moci uvádět na svých internetových stránkách nebo ji 
používat pro svou komunikační strategii.

Pozměňovací návrh 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány si vyměňují
informace, a to i se svými celními orgány, 
týkající se záležitostí souvisejících s 
autocertifikaci a prováděnými následnými 
kontrolami.

1. Příslušný orgán pro celou EU si 
vyměňuje informace, a to i se svými 
celními orgány, týkající se záležitostí 
souvisejících s autocertifikaci 
a prováděnými následnými kontrolami.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány si vyměňují informace, 
a to i se svými celními orgány, týkající se 
záležitostí souvisejících s autocertifikaci
a prováděnými následnými kontrolami.

1. Příslušné orgány si vyměňují informace, 
a to i se svými celními orgány, týkající se 
záležitostí souvisejících se zprávami 
dovozců a prováděnými následnými 
kontrolami.
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Or. de

Pozměňovací návrh 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány si s příslušnými 
orgány jiných členských států a s Komisí 
vyměňují informace o nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle článku 10 a o 
pravidlech týkajících se porušení 
povinností podle článku 14.

2. Příslušný orgán pro celou EU si s 
Komisí a výborem uvedeným v článku 2e 
vyměňuje informace o nedostatcích 
zjištěných kontrolami podle článku 10 a o
pravidlech týkajících se porušení 
povinností podle článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Spolupráce mezi orgány musí být plně v 
souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením 
(ES) č. 45/2001 o ochraně údajů a s 
ustanoveními nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92 týkajícími se zpřístupnění 
důvěrných informací.

3. Spolupráce mezi příslušným orgánem 
pro celou EU, Komisí a výborem 
uvedeným v článku 2e musí být plně v 
souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením 
(ES) č. 45/2001 o ochraně údajů a s 
ustanoveními nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92 týkajícími se zpřístupnění 
důvěrných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini
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Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Seznamy surovin a kritických bodů

1. Komise pravidelně přezkoumává vývoj 
s přihlédnutím k příspěvku celosvětového 
obchodu se surovinami ke konfliktům, 
porušování lidských práv a násilí 
v oblastech postižených konflikty a ve 
vysoce rizikových oblastech, k rozvoji 
mezinárodních norem v oblasti 
zodpovědného získávání surovin a ke 
zkušenostem získaným při provádění 
tohoto nařízení. Komise při přezkumu 
zohlední zejména informace získané podle 
článku 15 a pro účely tohoto článku a 
informace poskytnuté mezinárodními 
organizacemi nebo organizacemi 
občanské společnosti a postiženými třetími 
stranami.

2. V souvislosti s informacemi získanými 
podle odstavce 1 Komise pravidelně 
přezkoumá oblast působnosti přílohy I a 
Ia s cílem účinně dosáhnout účelu tohoto 
nařízení, jak je uvedeno v článku 1. 
Příloha I se přezkoumává s cílem rozšířit 
seznam zahrnutých surovin. Příloha Ia se 
přezkoumává s cílem určit další kritické 
body zpracování a zpětného sledování 
v dodavatelských řetězcích zahrnutých 
surovin s cílem posílit náležitou péči 
v dodavatelském řetězci v souvislosti se 
všemi surovinami z přílohy I. Tato revize 
se provádí nejméně každých 6 měsíců.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci s cílem pozměnit 
přílohu I a Ia v souladu s postupy 
uvedenými v článku 13.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh společně s návrhy týkajícími se zahrnutých surovin a zahrnutých 
produktů, při zohlednění potřeby určit příjemce povinností v oblasti náležité péče kritických 
bodů, účinně zavádí mechanismus, jehož pomocí je možno rozšířit oblast působnosti tohoto 
nařízení o suroviny a subjekty kritických bodů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, 
nikoli prostřednictvím úplného a řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup projednávání ve výboru Akty v přenesené pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup projednávání ve výboru Výkon přenesené pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup projednávání ve výboru Akty v přenesené pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

standardní postup prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh 520
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v příslušných 
článcích je svěřena Komisi na dobu 5 let 
ode (datum vstupu základního 
legislativního aktu v platnost nebo 
jakékoli jiné datum určené 
zákonodárcem).

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 14 je Komisi 
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svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

standardní postup prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh 524
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výbor se při provádění tohoto nařízení 
zaměřuje především na zohlednění 
možných rovnocenných alternativ Dodd-
Frankova zákona, aby zamezil dvojím 
požadavkům na certifikaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 525
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v příslušných článcích kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinnosti prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, 
které je v něm upřesněno. Nedotýká se 
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platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinnosti prvním dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu datu, které je v něm 
upřesněno. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

standardní postup prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh 527
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

standardní postup prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh 529
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle příslušných článků vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

standardní postup prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci

Pozměňovací návrh 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě 
pro vydání stanoviska rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá prostá 
většina členů výboru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 532
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě 
pro vydání stanoviska rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá prostá 
většina členů výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 13a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě 
pro vydání stanoviska rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá prostá 
většina členů výboru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 13a odst. 2 je 
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postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě 
pro vydání stanoviska rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá prostá 
většina členů výboru.

Komisi svěřena na dobu neurčitou ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu urychlení legislativního procesu tento pozměňovací návrh zavádí nápad, který 
navrhlo Nizozemsko a který se v současné době projednává v Radě. Tento pozměňovací návrh 
byl předložen, aby umožnil sněmovně neprodleně diskutovat o tomto návrhu a zaujmout 
příslušné stanovisko.

Pozměňovací návrh 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
13a odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinnosti prvním dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu datu, které je v něm 
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upřesněno. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Změna přílohy I a přílohy II

1. Komise pravidelně přezkoumává vývoj 
s přihlédnutím k příspěvku celosvětového 
obchodu se surovinami ke konfliktům, 
porušování lidských práv a násilí 
v oblastech postižených konflikty a ve 
vysoce rizikových oblastech, k rozvoji 
mezinárodních norem v oblasti 
zodpovědného získávání surovin a ke 
zkušenostem získaným při provádění 
tohoto nařízení. Komise při přezkumu 
zohlední zejména informace získané podle 
článku 15 a pro účely tohoto článku a 
informace poskytnuté mezinárodními 
organizacemi nebo organizacemi 
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občanské společnosti a postiženými třetími 
stranami.

2. V souvislosti s informacemi získanými 
podle odstavce 1 Komise pravidelně 
přezkoumá oblast působnosti přílohy I a 
II s cílem účinně dosáhnout účelu tohoto 
nařízení, jak je uvedeno v článku 1. 
Příloha I se přezkoumává s cílem rozšířit 
seznam zahrnutých surovin. Příloha II se 
přezkoumává s cílem určit další kritické 
body zpracování a zpětného sledování 
v dodavatelských řetězcích zahrnutých 
surovin s cílem posílit náležitou péči 
v dodavatelském řetězci v souvislosti se 
všemi surovinami z přílohy I. Tato revize 
se provádí nejméně každých 6 měsíců.

3. Komise může přijmout akt v přenesené 
pravomoci za účelem rozšíření seznamu 
zahrnutých surovin, jak je uvedeno 
v odstavci 2.

4. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a použijí se, pokud proti nim 
není vyslovena námitka v souladu 
s odstavcem 5. V oznámení aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
tohoto článku Evropskému parlamentu a 
Radě se uvedou důvody použití postupu 
pro naléhavé případy.

5. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vyslovit proti aktu v přenesené pravomoci 
námitky postupem podle čl. 13a odst. 1.
V takovém případě zruší Komise tento akt 
neprodleně poté, co jí Evropský parlament 
nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení 
námitek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh společně s návrhy týkajícími se zahrnutých surovin a zahrnutých 
produktů, při zohlednění potřeby určit příjemce povinností v oblasti náležité péče kritických 
bodů, účinně zavádí mechanismus, jehož pomocí je možno rozšířit oblast působnosti tohoto 
nařízení o suroviny a subjekty kritických bodů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, 
nikoli prostřednictvím úplného a řádného legislativního postupu.



AM\1051627CS.doc 297/320 PE546.838v01-00

CS

Pozměňovací návrh 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Rozšíření škály surovin

1. Komise pravidelně přezkoumává vývoj 
s přihlédnutím k příspěvku celosvětového 
obchodu se surovinami ke konfliktům, 
porušování lidských práv a násilí 
v oblastech postižených konflikty a ve 
vysoce rizikových oblastech, k rozvoji 
mezinárodních norem v oblasti 
zodpovědného získávání surovin a ke 
zkušenostem získaným při provádění 
tohoto nařízení. Komise při přezkumu 
zohlední zejména informace získané podle 
článku 15 a pro účely tohoto článku a 
informace poskytnuté mezinárodními 
organizacemi nebo organizacemi 
občanské společnosti a postiženými třetími 
stranami.

2. V souvislosti s informacemi získanými 
podle odstavce 1 Komise pravidelně 
přezkoumá oblast působnosti přílohy I a 
II s cílem účinně dosáhnout účelu tohoto 
nařízení, jak je uvedeno v článku 1. 
Příloha I se přezkoumává s cílem rozšířit 
seznam zahrnutých surovin s cílem určit 
další klíčové body zpracování a zpětného 
sledování v dodavatelských řetězcích 
zahrnutých surovin s cílem posílit 
náležitou péči v dodavatelském řetězci.
Tato revize se provádí nejméně každých 6 
měsíců.

3. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci s cílem rozšířit seznam 
zahrnutých surovin, jak je uvedeno 
v odstavci 2. Komise je zmocněna změnit 
přílohy I a II v souladu s článkem 290 
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SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek společně se změnami článku 13 umožňuje automaticky přidat k oblasti 
působnosti tohoto nařízení přírodní suroviny a časem zajistit dosažení cíle, jímž je přerušení 
vazby mezi financováním konfliktů a obchodem s přírodními surovinami.

Pozměňovací návrh 542
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla týkající se porušení povinností Pravidla týkající se porušení povinností 
a sankce

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, která se 
použijí při porušení ustanovení tohoto 
nařízení.

1. Evropská komise stanoví finanční 
sankce, které se použijí při porušení 
ustanovení tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 544
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
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Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla, která se 
použijí při porušení ustanovení tohoto 
nařízení.

1. Členské státy stanovují pravidla pro 
sankce, která se použijí při porušení 
ustanovení tohoto nařízení, a přijímají 
opatření nezbytná pro provádění a 
prosazování těchto pravidel. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o standardní opatření, která byla odsouhlasena v jiných nařízeních.

Pozměňovací návrh 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata hospodářským 
subjektem.

Or. en

Odůvodnění

Používání „hospodářských subjektů“ odráží širší škálu společností a zajišťuje, že se náležitá 
péče v dodavatelském řetězci vztahuje na všechny zahrnuté společnosti.

Pozměňovací návrh 546
Ska Keller
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za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

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 uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata hospodářským 
subjektem.

Or. en

Odůvodnění

Používání „hospodářských subjektů“ odráží širší škálu společností a zajišťuje, že se náležitá 
péče v dodavatelském řetězci vztahuje na všechny zahrnuté společnosti.

Pozměňovací návrh 547
Joachim Schuster

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 uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata dovozcem.

Or. de

Pozměňovací návrh 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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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 uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata hospodářským 
subjektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Pablo Zalba Bidegain

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 uloží příslušné orgány členských 
států povinnost zavést nápravná opatření, 
která mají být přijata zodpovědným 
hospodářským subjektem.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zodpovědný dovozce 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán dovozci oznámení o 
neuznání jeho certifikátu zodpovědného 
dovozce, pokud jde o nerostné suroviny 
nebo kovy, na které se vztahuje toto 
nařízení, a uvědomí o tom Komisi.

3. V případě, že dovozce nepřijme 
dostatečná nápravná opatření, vydá 
příslušný orgán dovozci oznámení o 
finančních sankcích stanovených 
Evropskou komisí a informuje Evropskou 
komisi.

Or. de
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Pozměňovací návrh 551
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zodpovědný dovozce 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán dovozci oznámení o 
neuznání jeho certifikátu zodpovědného 
dovozce, pokud jde o nerostné suroviny 
nebo kovy, na které se vztahuje toto 
nařízení, a uvědomí o tom Komisi.

3. V případě, že hospodářský subjekt 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán hospodářskému 
subjektu oznámení o nesouladu a uvědomí 
o tom Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností. Odkazy na osvědčení zodpovědného dovozce jsou v 
povinném nařízení nadbytečné.

Pozměňovací návrh 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zodpovědný dovozce 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán dovozci oznámení o 
neuznání jeho certifikátu zodpovědného 
dovozce, pokud jde o nerostné suroviny 
nebo kovy, na které se vztahuje toto 
nařízení, a uvědomí o tom Komisi.

3. V případě, že hospodářský subjekt 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán hospodářskému 
subjektu oznámení o nesouladu a uvědomí 
o tom Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 553
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že zodpovědný dovozce 
nepřijme dostatečná nápravná opatření, 
vydá příslušný orgán dovozci oznámení o 
neuznání jeho certifikátu zodpovědného 
dovozce, pokud jde o nerostné suroviny 
nebo kovy, na které se vztahuje toto 
nařízení, a uvědomí o tom Komisi.

3. V případě, že zodpovědný hospodářský 
subjekt nepřijme dostatečná nápravná 
opatření, vydá příslušný orgán dovozci 
oznámení o neuznání jeho certifikátu 
zodpovědného hospodářského subjektu, 
pokud jde o nerostné suroviny nebo kovy, 
na které se vztahuje toto nařízení,
a uvědomí o tom Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Doprovodná opatření Unie

Do šesti měsíců po přijetí tohoto nařízení 
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě legislativní návrh týkající se přijetí 
doprovodných opatření v podobě pomoci a 
podnětů na podporu plného zapojení 
podniků do odpovědného získávání a 
dodržování povinností uvedených v tomto 
nařízení, s přihlédnutím zejména ke 
specifickým požadavkům a obtížím
malých a středních podniků.

Or. it
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Pozměňovací návrh 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
dovozcích, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 
písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 písm. a) 
a c).

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
subjektech podle přílohy II, jak je 
stanoveno v čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 
odst. 3 písm. a) až b) a čl. 7 odst. 7 písm. 
a).

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností. Viz definice „hospodářského subjektu“ uvedená výše.
Přidání „zodpovědných subjektů podle přílohy II“ odráží změny v požadavcích na podávání 
zpráv stanovených výše v článku 7. Viz komentáře k „zodpovědnému subjektu podle přílohy 
II" a k článku 8 výše.

Pozměňovací návrh 556
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
dovozcích, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 
písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 písm. a)
a c).

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
subjektech podle přílohy Ia, jak je 
stanoveno v čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 
odst. 3 písm. b) až c) a čl. 7 odst. 6 písm. 
a) bod a).
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Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu společností. Viz definice „hospodářského subjektu“ uvedená výše.
Přidání „zodpovědných subjektů podle přílohy Ia“ odráží změny v požadavcích na podávání 
zpráv stanovených výše v článku 7. Viz komentáře k „zodpovědnému subjektu podle přílohy 
Ia" a k článku 8 výše.

Pozměňovací návrh 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
dovozcích, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 1 
písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 písm. a) 
a c).

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 30. června každého roku 
zprávu o provádění tohoto nařízení 
v průběhu předchozího kalendářního roku, 
včetně všech informací o zodpovědných 
předvýrobních subjektech, jak je 
stanoveno v čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7 
odst. 3 písm. a) až b) nových a čl. 7 odst. 6 
písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání surovin, na které se 
vztahuje, z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Komise předloží 
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Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
přezkumu.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu surovin.

Pozměňovací návrh 559
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání surovin, na které se 
vztahuje, z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
přezkumu.

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu surovin.

Pozměňovací návrh 560
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 3. Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
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v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

v platnost a poté každých pět let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání surovin, na které se 
vztahuje, z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každých šest let Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 

3. Tři roky po datu vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každé tři roky Komise 
přezkoumá jeho fungování a účinnost, a to 
rovněž pokud jde o podporu a náklady na 
zodpovědné získávání nerostných surovin, 
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na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

na které se vztahuje, z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Doprovodná opatření

1. Aby byla účinně přerušena vazba mezi 
využíváním přírodních surovin a konflikty 
a aby bylo zajištěno jejich zodpovědné
získávání, zavede Komise a Evropská 
služba pro vnější činnost doprovodná 
opatření k tomuto nařízení, jejichž cílem 
je posílení zodpovědného získávání, 
účinného zavedení vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče a 
souvisejících podpůrných systémů, včetně 
spolehlivých systémů certifikace a 
zpětného sledování, a řešení potřeb 
rozvoje spojených s:

a) využíváním přírodních surovin 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí a 
obchodováním s nimi a

b) prováděním tohoto nařízení, včetně:

i) podpory společností tak, aby 
zodpovědně získávaly suroviny z oblastí 
postižených konflikty a z vysoce rizikových 
oblastí, formou poskytování technické a 
jiné pomoci a pokynů pro hospodářské 
subjekty s přihlédnutím k situaci malých a 
středních podniků a jejich postavení 
v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit 
dosažení souladu s požadavky tohoto 
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nařízení,

ii) cílené rozvojové spolupráce na základě 
práv, která je zaměřena především na 
výzvy v oblasti zavádění zodpovědného 
získávání surovin v místních podmínkách 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, včetně snižování 
chudoby, řádné správy a oblasti 
bezpečnosti,

iii) smysluplného politického dialogu o 
zodpovědném získávání surovin s třetími 
zeměmi a dalšími zúčastněnými stranami,

iv) úzké spolupráce s členskými státy, 
zejména pokud jde o doplňkové iniciativy 
v oblasti informací pro spotřebitele, 
investory a zákazníky při poskytování 
technické a jiné pomoci podle odst. 1 
písm. a).

2. Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost provádí v případě potřeby 
cíle doprovodných opatření 
prostřednictvím politických dialogů a 
dialogů o politice, plánování a 
příslušných vnitřních a vnějších politik.
V případě potřeby by Evropskému 
parlamentu a Radě měly být předkládány 
legislativní návrhy.

3. Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
doprovodných opatřeních prováděných 
podle tohoto článku a o jejich dopadu a 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem posílení účinného provádění tohoto nařízení a v zájmu potřeb rozvoje přímo 
souvisejících s využíváním přírodních surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí musí být uplatňována doprovodná opatření. Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost uplatní a dále rozvinou integrovaný přístup EU 
k zodpovědnému získávání surovin tak, jak je zahájen ve společném sdělení nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“.
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Pozměňovací návrh 564
Ska Keller
za skupinu Verts/ALE
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Doprovodná opatření

1. Aby byla účinně přerušena vazba mezi 
využíváním přírodních surovin a konflikty 
a aby bylo zajištěno jejich zodpovědné 
získávání, zavede Komise a Evropská 
služba pro vnější činnost doprovodná 
opatření k tomuto nařízení, jejichž cílem 
je posílení zodpovědného získávání, 
účinného zavedení vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče a 
souvisejících podpůrných systémů, včetně 
spolehlivých systémů certifikace a 
zpětného sledování, a řešení potřeb 
rozvoje spojených s:

a) využíváním přírodních surovin 
pocházejících z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí a 
obchodováním s nimi a

b) prováděním tohoto nařízení, včetně:

i) podpory společností tak, aby 
zodpovědně získávaly suroviny z oblastí 
postižených konflikty a z vysoce rizikových 
oblastí, formou poskytování technické a 
jiné pomoci a pokynů pro hospodářské 
subjekty s přihlédnutím k situaci malých a 
středních podniků a jejich postavení 
v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit 
dosažení souladu s požadavky tohoto 
nařízení,

ii) cílené rozvojové spolupráce na základě 
práv, která je zaměřena především na 
výzvy v oblasti zavádění zodpovědného 
získávání surovin v místních podmínkách 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, včetně snižování 
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chudoby, řádné správy a oblasti 
bezpečnosti,

iii) smysluplného politického dialogu o 
zodpovědném získávání surovin s třetími 
zeměmi a dalšími zúčastněnými stranami,

iv) úzké spolupráce s členskými státy, 
zejména pokud jde o doplňkové iniciativy 
v oblasti informací pro spotřebitele, 
investory a zákazníky při poskytování 
technické a jiné pomoci v souladu 
s bodem i).

2. Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost provádí v případě potřeby 
cíle doprovodných opatření 
prostřednictvím politických dialogů a 
dialogů o politice, plánování a 
příslušných vnitřních a vnějších politik.
V případě potřeby by Evropskému 
parlamentu a Radě měly být předkládány 
legislativní návrhy.

3. Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
doprovodných opatřeních prováděných 
podle tohoto článku a o jejich dopadu a 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem posílení účinného provádění tohoto nařízení a v zájmu potřeb rozvoje přímo 
souvisejících s využíváním přírodních surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí musí být uplatňována doprovodná opatření. Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost uplatní a dále rozvinou integrovaný přístup EU 
k zodpovědnému získávání surovin tak, jak je zahájen ve společném sdělení nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“.

Pozměňovací návrh 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Článek 15a

Doprovodná opatření

1. Aby byla účinně přerušena vazba mezi 
využíváním přírodních surovin a konflikty 
a aby bylo zajištěno jejich zodpovědné 
získávání, zavede Komise a Evropská 
služba pro vnější činnost doprovodná 
opatření k tomuto nařízení, jejichž cílem 
je posílení zodpovědného získávání, 
účinného zavedení vnitrostátních a 
mezinárodních rámců náležité péče a 
souvisejících podpůrných systémů, včetně 
spolehlivých systémů certifikace a 
zpětného sledování, a řešení potřeb 
rozvoje spojených s i) využíváním 
přírodních surovin pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a z vysoce rizikových 
oblastí a obchodováním s nimi a ii) 
prováděním tohoto nařízení, včetně:

a. podpory společností tak, aby 
zodpovědně získávaly suroviny z oblastí 
postižených konflikty a z vysoce rizikových 
oblastí, formou poskytování technické a 
jiné pomoci a pokynů pro hospodářské 
subjekty, včetně písemných materiálů pro 
hospodářské subjekty, s přihlédnutím 
k situaci mikropodniků a malých a 
středních podniků a jejich postavení 
v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit 
dosažení souladu s požadavky tohoto 
nařízení,

b. cílené rozvojové spolupráce na základě 
práv, která je zaměřena především na 
výzvy v oblasti zavádění zodpovědného 
získávání surovin v místních podmínkách 
oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí, včetně snižování 
chudoby, řádné správy a oblasti 
bezpečnosti,

c. smysluplného politického dialogu o 
zodpovědném získávání surovin s třetími 
zeměmi a dalšími zúčastněnými stranami,

d. úzké spolupráce s členskými státy, 
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zejména pokud jde o doplňkové iniciativy 
v oblasti informací pro spotřebitele, 
investory a zákazníky při poskytování 
technické a jiné pomoci podle odst. 1 
písm. a).

2. Evropská komise a Evropská služba pro 
vnější činnost provádí v případě potřeby 
cíle doprovodných opatření 
prostřednictvím politických dialogů a 
dialogů o politice, plánování a 
příslušných vnitřních a vnějších politik.
V případě potřeby by Evropskému 
parlamentu a Radě měly být předkládány 
legislativní návrhy.

3. Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
doprovodných opatřeních prováděných 
podle tohoto článku a o jejich dopadu a 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem posílení účinného provádění tohoto nařízení a v zájmu potřeb rozvoje přímo 
souvisejících s využíváním přírodních surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí musí být uplatňována doprovodná opatření. Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost uplatní a dále rozvinou integrovaný přístup EU 
k zodpovědnému získávání surovin tak, jak je zahájen ve společném sdělení nazvaném 
„Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“.

Pozměňovací návrh 566
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije se ode dne …*

___________________________

*Úř. věst.: Vložte prosím datum: dva roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne ....*.

_______________________

*Úř. věst.: vložte prosím datum: 18 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Příloha I – popis zboží – řádky 17 a až 17 n (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Chróm

Černé uhlí

Kobalt

Měď

Diamanty

Zlato

Jadeit

Lapis lazuli

Vzácné zeminy

Rubíny

Safír

Tantal

Cín
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Wolfram

Or. en

Odůvodnění

Změna odráží širší škálu surovin. Viz definice „zahrnutých surovin“. Povšimněte si, že 
Komise nyní reviduje přílohu I s cílem rozšířit seznam zahrnutých surovin (viz nový článek 
14).

Pozměňovací návrh 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

Seznam nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje nařízení, klasifikovaných podle 
kombinované nomenklatury

Kód KN Popis zboží

2609 00 00 Cínové rudy a koncentráty

2611 00 00 Wolframové rudy a koncentráty

2615 90 00 Tantalové rudy a koncentráty

2616 90 00 Zlaté rudy a koncentráty

2825 90 40 Oxidy a hydroxidy wolframu

2849 90 30 Karbidy wolframu

2849 90 50 Karbidy tantalu

7108 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů nebo 
prachu

8001 Netvářený (surový) cín

8003 00 00 Tyče, pruty, profily a dráty z cínu

8007 00 Cín, ostatní výrobky

8101 10 00 Wolfram, prášek

8101 94 00 Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a 
prutů získaných prostým slinováním

8101 96 00 Wolframové dráty

8101 99 Wolframové tyče a pruty, jiné než získané 
prostým slinováním, profily, dráty, desky, 
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plechy, pásy a fólie a ostatní

8103 20 00 Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů 
získaných prostým slinováním; prášek

8103 90 Wolframové tyče a pruty, jiné než získané 
prostým slinováním, profily, desky, plechy, 
pásy a fólie a ostatní

Pozměňovací návrh

Seznam surovin, na které se vztahuje nařízení

Nerostné suroviny

Kovy

Polodrahokamy

Drahokamy

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

Kód KN Popis zboží

2609 00 00 Cínové rudy a koncentráty

2611 00 00 Wolframové rudy a koncentráty

2615 90 00 Tantalové rudy a koncentráty

2616 90 00 Zlaté rudy a koncentráty

2825 90 40 Oxidy a hydroxidy wolframu

2849 90 30 Karbidy wolframu

2849 90 50 Karbidy tantalu

7108 Zlato, surové nebo ve formě polotovarů 
nebo prachu

8001 Netvářený (surový) cín

8003 00 00 Tyče, pruty, profily a dráty z cínu

8007 00 Cín, ostatní výrobky
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8101 10 00 Wolfram, prášek

8101 94 00 Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a 
prutů získaných prostým slinováním

8101 96 00 Wolframové dráty

8101 99 Wolframové tyče a pruty, jiné než získané 
prostým slinováním, profily, dráty, desky, 
plechy, pásy a fólie a ostatní

8103 20 00 Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a
prutů získaných prostým slinováním;
prášek

8103 90 Wolframové tyče a pruty, jiné než získané 
prostým slinováním, profily, desky, 
plechy, pásy a fólie a ostatní

Pozměňovací návrh

Nerostné suroviny

Kovy

Drahokamy

Polodrahokamy

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Návrh nařízení
Příloha I a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia

Seznam kritických bodů stanovených 
v dodavatelských řetězcích zahrnutých 

surovin

- „subjekty zabývající se tavením“

- „subjekty zabývající se rafinací“

Or. en
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Odůvodnění

Nová příloha Ia je důležitá pro definování „hospodářských subjektů podle přílohy Ia“ a 
„zodpovědných subjektů podle přílohy Ia“. Specifické povinnosti se týkají hospodářských 
subjektů, které jednají jako kritické body v příslušných dodavatelských řetězcích, včetně 
subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

Pozměňovací návrh 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Návrh nařízení
Příloha II – Název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Šablona seznamu zodpovědných subjektů
zabývajících se tavením a rafinací 
uvedená v článku 8

Seznam zodpovědných subjektů podle 
přílohy Ia

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Návrh nařízení
Příloha II 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy 
subjektů zabývajících se tavením nebo 
rafinací

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy 
subjektů podle přílohy Ia

Sloupec B: Adresa subjektu zabývajícího 
se tavením nebo rafinací

Sloupec B: Adresa subjektu podle přílohy 
Ia

Sloupec C: (*) uvede se, zda subjekt 
zabývající se tavením nebo rafinací 
získává nerostné suroviny z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí

Sloupec C: Kategorie subjektu podle 
přílohy Ia

Sloupec D: (*) uvede se, zda subjekt podle 
přílohy Ia získává zodpovědně nerostné 
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suroviny z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa

Seznam kritických bodů stanovených 
v dodavatelských řetězcích zahrnutých 

surovin

- „subjekty zabývající se tavením“

- „subjekty zabývající se rafinací“

- „slévárny“

- „výměny surovin“

- „výměny diamantů a drahých kamenů“

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Článek II a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIa

Šablona seznamu předvýrobních subjektů 
uvedená v článku 8

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy 
předvýrobních subjektů

Sloupec B: Adresa subjektu zabývajícího 
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se tavením nebo rafinací

Sloupec C: Hospodářská činnost subjektu

Sloupec D: (*) uvede se, zda předvýrobní 
subjekt získává zodpovědně nerostné 
suroviny z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Příloha II b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIb

Seznam zodpovědných subjektů podle 
přílohy II

Sloupec A: Abecedně seřazené názvy 
subjektů podle přílohy II

Sloupec B: Adresa subjektu podle přílohy 
II

Sloupec C: Kategorie subjektu podle 
přílohy II

Sloupec D: uvede se, zda subjekt podle 
přílohy II získává zodpovědně nerostné 
suroviny z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí

Or. en


