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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни 
вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с 
произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на 
надлежната проверка на веригата на доставки
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2014)0111),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0092/2014),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по външни работи и  на комисията по развитие (A8-0000/2015),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 
внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 а) Съгласно Директива 2014/95/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a големите предприятия с 
повече от 500 наети лица са длъжни 
да оповестяват информация за 
редица политики, включително 
правата на човека, борбата с 
корупцията и надлежната проверка 
на веригата на доставки. В 
директивата е предвидено Комисията 
да разработи насоки с цел да се улесни 
оповестяването на тази информация. 
Комисията следва да обмисли 
включването в тези насоки на 
показатели за резултатите с оглед на 
полезните изкопаеми от зони на 
конфликт.

__________________
1a Директива 2014/95/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2014 година за 
изменение на Директива 2013/34/EС 
по отношение на оповестяването на 
нефинансова информация и на 
информация за многообразието от 
страна на някои големи предприятия 
и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

Чрез директивата относно оповестяването на нефинансова информация и на 
информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи 
(Директива 2014/95/ЕС), която беше приета от Парламента и Съвета през 2014 г. и 
която ще се прилага от 2017 г., се насърчава прозрачността на бизнеса по социални и 
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екологични въпроси и се обхваща също така надлежната проверка на веригата на 
доставки. Комисията ще трябва да изготви насоките относно методологията през 
2016 г. и да използва международните си стандарти и нефинансови показатели за 
резултатите, за да помогне на предприятията за тяхното докладване. В този 
контекст докладчикът иска Комисията да включи и докладването относно 
надлежната проверка на веригата на доставки във връзка с полезните изкопаеми от 
зони на конфликт. Това изискване за докладване за големи групи и предприятия трябва 
да бъде координирано с вземането на решения относно регламента, предложен от 
Комисията. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11 б) Редица съществуващи системи 
за надлежна проверка на веригата на 
доставки биха могли да спомогнат за 
постигането на целите на 
регламента. Трябва обаче да се 
изяснят критериите и процедурите 
за признаване на такива схеми, за да 
се позволи спазването на високи 
стандарти и избягването на двойния 
одит. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да се избегне двойният одит и да се въведе съгласуваност сред 
съществуващите системи за надлежна проверка на веригата на доставки. За тази 
цел докладчикът иска да се създаде процедура за признаване на еквивалентността 
след проверка от страна на Комисията.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Топилните предприятия и 
обогатителните фабрики са важен 
участник във веригите за доставки на 
полезни изкопаеми в целия свят, тъй 
като те обикновено са на последния 
етап, в който може да се осигури 
ефективна надлежна проверка чрез 
събиране, оповестяване и 
удостоверяване на информация за 
произхода на полезните изкопаеми и 
чрез система за проследяване. След този 
етап на преработка на полезните 
изкопаеми често се счита за невъзможно 
да се проследи произхода им. Поради 
тази причина списък на Съюза на 
отговорните топилни предприятия и на 
обогатителните фабрики би могъл да 
осигури прозрачност и сигурност на 
дружествата надолу по веригата на 
доставки по отношение на практиките за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки.

13) Топилните предприятия и 
обогатителните фабрики са важен 
участник във веригите за доставки на 
полезни изкопаеми в целия свят, тъй 
като те обикновено са на последния 
етап, в който може да се осигури 
ефективна надлежна проверка чрез 
събиране, оповестяване и 
удостоверяване на информация за 
произхода на полезните изкопаеми и 
чрез система за проследяване. След този 
етап на преработка на полезните 
изкопаеми често се счита за невъзможно 
да се проследи произхода им. Същото 
се прилага и за рециклирани метали, 
които дори са преминали през по-
нататъшни етапи от процеса на 
преработка. Поради тази причина 
списък на Съюза на отговорните 
топилни предприятия и на 
обогатителните фабрики би могъл да 
осигури прозрачност и сигурност на 
дружествата надолу по веригата на 
доставки по отношение на практиките за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки. 

Or. en

Обосновка

Вторичните суровини, рециклираните полезни изкопаеми заслужават специално 
третиране, тъй като вече са завършили жизнения си цикъл и не е възможно да се 
проследи произходът им. За да се избегне смесването на рециклираните полезни 
изкопаеми с полезните изкопаеми от зони на конфликт, остава задължението за 
надлежна проверка и металите, за които с основание може да се прецени, че 
подлежат на рециклиране, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия 
регламент. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се осигури правилното 
прилагане на настоящия регламент на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Изпълнителните 
правомощия, свързани със списъка на 
отговорните топилни предприятия и 
обогатителни фабрики и списъка на 
компетентните органи на държавите 
членки, следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

(15) С цел да се осигури правилното 
прилагане на настоящия регламент на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Изпълнителните 
правомощия, свързани със списъка на 
отговорните вносители, със списъка 
на отговорните топилни предприятия и 
обогатителни фабрики и списъка на 
компетентните органи на държавите 
членки, следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да включи списък на отговорните вносители като приложение към 
регламента. Тъй като Комисията изготвя тези списъци с малка свобода на преценка, 
без да се надхвърля обикновеното изпълнение, актовете за изпълнение, изглежда, са 
правилният избор.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15 а) За да се гарантира ефективното 
изпълнение на настоящия регламент, 
следва да се предвиди двугодишен 
преходен период, за да може 
Европейската комисия да създаде 
система за одит от трети страни и 
за да могат отговорните вносители 
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да се запознаят със задълженията си 
по смисъла на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът съзнава произтичащите комплексни предизвикателства, но се надява, че 
Комисията ще бъде в състояние да изгради структурите, необходими за 
заработването на системата, до две години. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията следва да докладва 
редовно на Съвета и на Европейския 
парламент относно въздействието от 
прилагането на схемата. В срок до три 
години след влизане в сила на 
регламента и на всеки шест години след 
това Комисията следва да извършва 
преглед на функционирането и 
ефективността на настоящия регламент, 
включително по отношение на 
насърчаването на отговорното 
снабдяване с обхванатите от регламента 
полезни изкопаеми от засегнати от 
конфликти и високорискови зони. Тези 
доклади могат при необходимост да 
бъдат придружени от подходящи 
законодателни предложения, които да 
включват мерки със задължителен 
характер,

16) Комисията следва да докладва 
редовно на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието от 
прилагането на схемата. Две години 
след датата на започване на 
прилагането на регламента и на всеки 
три години след това Комисията следва 
да извършва преглед на 
функционирането и ефективността на 
настоящия регламент, включително по 
отношение на насърчаването на 
отговорното снабдяване с обхванатите 
от регламента полезни изкопаеми от 
засегнати от конфликти и 
високорискови зони. Тези доклади
могат при необходимост да бъдат 
придружени от подходящи 
законодателни предложения, които да 
включват мерки със задължителен 
характер,

Or. en

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че регламентът следва да е бил действащ поне две години, 
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преди да може да се извърши надлежен преглед. Като се има предвид, че на 
Комисията ще бъдат нужни две години, за да изгради структурите, необходими за 
заработването на системата, би било целесъобразно прегледът да се извърши две 
години след началото на прилагането. Вторият преглед следва да се направи не след 
шест години (както предлага Комисията), а след три.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16 a) В съвместното си съобщение от 
5 март 2014 г.1а Европейският 
парламент и върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност се ангажираха с 
изпълнението на съпътстващи 
мерки, които да водят до интегриран 
подход на ЕС към отговорното 
снабдяване с полезни изкопаеми, 
успоредно с настоящия регламент, с 
цел постигане на по-голямо участие 
на предприятията в предвидената от 
настоящия регламент система на 
Съюза. 

__________________
1a Съвместно съобщение до 
Европейския парламент и Съвета 
„Отговорно снабдяване с полезни 
изкопаеми с произход от засегнати от 
конфликти и високорискови зони“ от 
5.3.2014 г. (JOIN(2014) 8 final).

Or. en

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че макар настоящият регламент да е просто търговски 
инструмент, важно е да бъде разглеждан в по-широк контекст, за да се оцени 
неговата ефективност. Ето защо съпътстващите мерки, предложени от 
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Европейската комисия и от върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, следва да бъдат взети под внимание, а 
тяхното изпълнение – насърчено. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящият регламент се определят 
задълженията за надлежна проверка на 
веригата на доставки на вносителите от 
Съюза, които изберат да бъдат 
самостоятелно сертифицирани като 
отговорни вносители на полезни 
изкопаеми или метали, съдържащи или 
състоящи се от калай, тантал, волфрам и 
злато, както е посочено в приложение I. 

2. С настоящият регламент се определят 
задълженията за надлежна проверка на 
веригата на доставки на вносителите от 
Съюза, които изберат да бъдат 
самостоятелно сертифицирани като 
отговорни вносители на полезни 
изкопаеми или метали, съдържащи или 
състоящи се от калай, тантал, волфрам и 
злато, както е посочено в приложение I. 
Металите, за които с основание 
може да се счита, че са рециклирани, 
са изключени от обхвата на 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Добавеният текст е определение, която се съдържа в  насоките на ОИСР. Металите, 
за които с основание може да се прецени, че са рециклирани, заслужават специално 
третиране, тъй като вече са завършили жизнения си цикъл и не е възможно да се 
проследи произходът им. За да се избегне смесването на рециклираните метали с 
металите от зони на конфликт, остава задължението за надлежна проверка и 
металите, за които с основание може да се прецени, че са рециклирани, следва да 
бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(g) „вносител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
подава декларация за митническо 
освобождаване на обхванатите от 
настоящия регламент полезни 
изкопаеми и метали за свободно 
обращение по смисъла на член 79 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/1992;

ж) „вносител“ означава всяко 
установено в Съюза физическо или 
юридическо лице, което подава 
декларация за митническо 
освобождаване на обхванатите от 
настоящия регламент полезни 
изкопаеми и метали за свободно 
обращение по смисъла на настоящия 
регламент от свое име, или лицето, за 
чиято сметка е подадена такава 
декларация. Представител, подаващ 
декларацията от името и за сметка 
на друго лице, или представител, 
действащ от свое име и за сметка на 
друго лице, се разглеждат на равни 
начала като вносители за целите на 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

За да се затворят всички законови пропуски, докладчикът си поставя за цел да включи 
в определението за вносител както извършителя на вноса, така и предприятието, от 
чието име е подадена митническата декларация. И извършителят на вноса, и 
предприятието вносител, от чието име е подадена митническата декларация, са 
поканени да се сертифицират самостоятелно по силата на настоящия регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж а) „рециклирани метали“ означава 
регенерирани от крайния потребител 
или образувани след потреблението 
продукти, или преработен метален 
скрап, създадени по време на 
производството на продукти. 
Рециклираните метали включват 
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излишни, остарели, дефектни и 
отпадъчни метални материали, 
които съдържат рафинирани или 
преработени метали, подходящи за 
рециклиране в производството на 
калай, тантал, волфрам и/или злато; 
частично обработени метали, 
необработени метали или вторични 
продукти от друга руда не са 
рециклирани метали;

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се използва определението за рециклирани метали, 
използвано от ОИСР в Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги 
за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. 
Също така в насоките на ОИСР се изключват металите, за които с основание може 
да се прецени, че са рециклирани.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф о а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

oa) „промишлена схема“ означава 
комбинация от процедури, 
инструменти и механизми за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки, разработени и наблюдавани 
от съответните промишлени 
сдружения, включително одити от 
трети страни;

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да се избегне дублирането на одити и да се осигури свързаност със 
съществуващите промишлени схеми. За тази цел докладчикът иска да се създаде 
процедура за признаване на еквивалентността след проверка от страна на 
Комисията. Най-напред трябва да дадем определение на тези промишлени схеми.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а. 

Списък на отговорните вносители

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки в 
техните доклади, посочени в член 15, 
Комисията приема и публично 
оповестява решение, в което се 
изброяват наименованията и 
адресите на отговорните вносители 
на полезни изкопаеми и метали, 
обхванати от настоящия регламент. 

2. Комисията приема списъка, като 
използва образеца, посочен в 
приложение Іа и в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
определена в член 13, параграф 2.

3. Комисията актуализира и 
публикува своевременно, включително 
в интернет, съдържащата се в 
списъка информация. Комисията 
изважда от списъка имената на 
вносителите, които, в случай на 
неподходящи коригиращи действия 
от страна на отговорните 
вносители, вече не са признати като 
отговорни вносители от държавите 
членки в съответствие с член 14, 
параграф 3. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да се осигури видимост за усилията на предприятията, поемащи 
ангажименти в тази област. За тази цел докладчикът иска Комисията да изготви 
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списък на отговорните вносители въз основа на докладите за изпълнението на 
регламента от страна на държавите членки. Въпросният списък може да даде на 
предприятията допълнителен стимул да участват в системата, а вследствие на 
положителното (медийно) внимание – и тласък за конкурентите да постъпят по 
същия начин.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б 

Промишлени схеми

1. По време на преходния период 
съответните промишлени сдружения 
могат да подават заявление пред 
Комисията за признаване на тяхна 
промишлена схема като 
съответстваща на изискванията на 
настоящия регламент.

Такова заявление се подкрепя с 
доказателства и информация.

2. Посочените в параграф 1 заявления 
могат да бъдат подавани единствено 
в съответствие с промишлените 
схеми, съществуващи към момента 
на влизане в сила на настоящия 
регламент. 

3. Когато въз основа на 
доказателствата и информацията, 
предоставени в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, 
Комисията определя, че 
промишлената схема – ако се 
изпълнява ефективно от отговорен 
вносител – позволява на въпросния 
отговорен вносител да спазва 
задълженията си в съответствие с 
членове 4, 5, 6 и 7, Комисията 
предоставя признаване на 
еквивалентността.
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4. Заинтересованите страни 
уведомяват Комисията за всякакви 
промени или актуализации в 
промишлените схеми, за които е било 
предоставено признаване на 
еквивалентността в съответствие с 
параграф 3.

5. Комисията оттегля признаването 
на еквивалентността, когато е 
определила, че промените в дадена 
промишлена схема компрометират 
способността на някой отговорен 
вносител да спазва задълженията си 
в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, 
или когато нееднократни или 
значими случаи на неспазване от 
страна на отговорен вносител са 
свързани с недостатъци в схемата.

6. Комисията създава и актуализира 
онлайн регистър на промишлените 
схеми, на които е било предоставено 
признаване на еквивалентността. 

7. Отговорните вносители на полезни 
изкопаеми и метали, за които може 
да се докаже, че са били снабдявани 
изключително от страни, 
сертифицирани по промишлена 
схема, за която е било предоставено 
признаване на еквивалентността, или  
самите те са били сертифицирани по 
промишлена схема, за която е било 
предоставено признаване на 
еквивалентността, се освобождават 
от независимия одит от трета 
страна. Тогава въпросното 
сертифициране се изпраща на 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да се избегне дублирането на одити и да се гарантира 
съгласуваност със съществуващите промишлени схеми, признавайки отговорните 
усилия, които вече са положени от промишлените сдружения. За тази цел 
докладчикът иска да се създаде процедура за признаване на еквивалентността след 
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проверка от страна на Комисията. Включена е и процедура за оттегляне на 
признаването. С оглед на ефективността за отговорните вносители докладчикът 
иска да даде публичност за този списък в интернет. Докладчикът иска също така 
отговорните вносители, снабдявали от промишлена схема, за която е било 
предоставено признаване на еквивалентността, да бъдат освободени от независимия 
одит от трета страна.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема списъка в 
съответствие с образеца в 
приложение II и регулаторната 
процедура, посочена в член 13, 
параграф 2. Със секретариата на ОИСР 
се провежда консултация.

3. Комисията приема списъка, като 
използва образеца в приложение ІІ и в
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 13, 
параграф 2. Със секретариата на ОИСР 
се провежда консултация.

Or. en

Обосновка

Докладчикът променя езика, употребяван при  комитологията, използвайки 
правилните образци, и привежда член 9, параграф 2 в съответствие с член 13, 
параграф 2, когато процедурата по консултиране е предложена.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията своевременно актуализира 
включената в списъка информация. 
Комисията премахва от списъка 
наименованията на топилни 
предприятия и обогатителни фабрики, 
които вече не се признават като 
отговорни вносители от държавите 

4. Комисията своевременно актуализира 
и публикува, включително в 
интернет, включената в списъка 
информация. Комисията премахва от 
списъка наименованията на топилни 
предприятия и обогатителни фабрики, 
които вече не се признават като 
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членки в съответствие с член 14, 
параграф 3, или наименованията на 
топилни предприятия и обогатителни 
фабрики по веригата на доставки на 
вносители, които вече не се признават 
като отговорни вносители. 

отговорни вносители от държавите 
членки в съответствие с член 14, 
параграф 3, или наименованията на 
топилни предприятия и обогатителни 
фабрики по веригата на доставки на 
вносители, които вече не се признават 
като отговорни вносители. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът променя езика, употребяван при комитологията, използвайки 
правилните образци, и привежда член 9, параграф 2 в съответствие с член 13, 
параграф 2, когато процедурата по консултиране е предложена. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията взема решение да 
публикува, включително по интернет,
списък на компетентните органи в 
съответствие с образеца в 
приложение III и процедурата по
регулиране, посочена в член 13, 
параграф 2. Комисията редовно 
актуализира този списък.

2. Комисията взема решение да 
публикува, включително по интернет, 
списък на компетентните органи, 
използвайки образеца в приложение III 
и в съответствие с процедурата по
консултиране, посочена в член 13, 
параграф 2. Комисията редовно 
актуализира този списък.

Or. en

Обосновка

Докладчикът променя езика, употребяван при комитологията, използвайки 
правилните образци, и привежда член 9, параграф 2 в съответствие с член 13, 
параграф 2, когато процедурата по консултиране е предложена. 
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките, посочени в параграф 1, 
се извършват чрез използване на 
основан на риска подход. Освен това 
проверки могат да се извършват,
когато даден компетентен орган 
разполага със съответна информация, 
включително въз основа на изразена от 
трети страни основателна загриженост, 
във връзка със спазването на настоящия 
регламент от даден отговорен оператор.

2. Проверките, посочени в параграф 1, 
се извършват чрез използване на 
основан на риска подход. Освен това 
проверки се извършват, когато даден 
компетентен орган разполага със 
съответна информация, включително 
въз основа на изразена от трети страни 
основателна загриженост, във връзка 
със спазването на настоящия регламент 
от даден отговорен оператор.

Or. en

Обосновка

Докладчикът иска да се гарантира, че компетентен орган от дадена държава членка 
не злоупотребява с дискреционното си правомощие и че ще извършва проверки, когато 
разполага със съответните обосновани твърдения. Ето защо докладчикът иска да 
отпадне изразът „могат да“.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато становището на комитета 
трябва да бъде получено по писмена 
процедура, тази процедура се 
прекратява без резултат, когато в 
рамките на определения срок за 
предаване на становището 
председателят на комитета вземе 
такова решение или обикновено 
мнозинство от членовете на 
комитета поиска това.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че няма основание за включване на клаузата за липса на 
становище в настоящия доклад и поради това предлага да се заличи втората част от 
член 13, параграф 2.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки представят на 
Комисията най-късно до 30 юни всяка 
година доклад за прилагането на 
настоящия регламент през предходната 
календарна година, включително всяка 
информация за отговорни вносители, 
както е посочено в член 7, параграф 1, 
буква а), член 7, параграф 2 и член 7, 
параграф 3, буква а) и буква в). 

1. Държавите членки представят на 
Комисията най-късно до 30 юни всяка 
година доклад за прилагането на 
настоящия регламент през предходната 
календарна година, включително всяка 
информация за отговорни вносители, 
както е посочено в член 7, параграф 1, 
буква а), член 7, параграф 2 и член 7, 
параграф 3, буква а) и буква в) и 
член 7а, параграф 1. 

Or. en

Обосновка

Тъй като държавите членки трябва да предоставят информация относно имената и 
адресите на отговорните вносители (вж. член 7a, параграф 1), това също следва да 
бъде включено в член 15, параграф 1.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Три години след влизането в сила на 3. Две години след датата на 
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настоящия регламент и на всеки шест
години след това Комисията прави 
преглед на функционирането и 
ефективността на настоящия регламент, 
включително относно насърчаването и 
разходите, свързани с отговорното 
снабдяване с обхванатите от регламента 
полезни изкопаеми от засегнати от 
конфликти и високорискови зони. 
Комисията изпраща доклада за прегледа 
до Европейския парламент и до Съвета. 

започване на прилагането на 
настоящия регламент и на всеки три
години след това Комисията прави 
преглед на функционирането и 
ефективността на настоящия регламент, 
включително относно насърчаването и 
разходите, свързани с отговорното 
снабдяване с обхванатите от регламента 
полезни изкопаеми от засегнати от 
конфликти и високорискови зони. 
Комисията изпраща доклада за прегледа 
до Европейския парламент и до Съвета. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че регламентът следва да е бил действащ поне две години, 
преди да може да се извърши подробен преглед. Като се има предвид, че на Комисията 
ще бъдат нужни две години, за да изгради структурите, необходими за
заработването на системата, би било целесъобразно прегледът да се извърши две 
години след влизането в сила. Вторият преглед следва да се направи не след шест 
години (както предлага Комисията), а след три.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от ...*

__________________
*ОВ: Моля, въведете датата: две 
години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент

Or. en

Обосновка

Докладчикът разбира, че ще бъдат необходими две години за изграждането на 
структурите, необходими за заработването на системата, и поради това предлага 
прилагането да започне две години след влизането в сила на регламента. 
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Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І a 

Образец на списъка на отговорни 
вносители, посочен в член 3

Колона А: Име на вносителя по 
азбучен ред

Колона Б: Адрес на вносителя

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя предложението в съобщението да се осигури видимост за 
усилията на предприятията, поемащи ангажименти в тази област. За тази цел 
докладчикът иска Комисията да изготви списък на отговорните вносители въз основа 
на докладите за изпълнението на регламента от страна на държавите членки. 
Въпросният списък може да даде на предприятията допълнителен стимул да 
участват в системата, а вследствие на положителното (медийно) внимание – и 
тласък за конкурентите да постъпят по същия начин.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение II – Образец на списък на отговорните топилни предприятия и 
обогатителни фабрики, посочени в член 8 – колона В a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колона Ва: Вид полезно изкопаемо

Or. en
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Обосновка

Докладчикът иска да се постигне максимално равнище на прозрачност и достъпност 
на списъка на топилните предприятия и на обогатителните фабрики. Би било добре, 
ако в списъка се добави допълнителна колона, в която да се посочи вида полезно 
изкопаемо (калай, волфрам, тантал или злато). С подходяща функция за търсене този 
инструмент би бил много достъпен и би насърчил натиска на пазара за всички 
топилни предприятия и на обогатителни фабрики, така че те да се стремят да 
отговорят на условията, за да бъдат включени в списъка на отговорните топилни 
предприятия и обогатителни фабрики.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 5 март 2014 г. Европейската комисия внесе законодателно предложение, чиято цел е 
да се затруднят въоръжените групи в засегнати от конфликти и високорискови зони да 
финансират дейностите си чрез добиване и продажба на полезни изкопаеми. Целта на 
този подход е да се улеснят предприятията да извършват отговорно снабдяване с калай, 
тантал, волфрам и злато и да се насърчат законните канали за търговия.

Исторически контекст

Това предложение е принос на ЕС към международните усилия за справяне с 
проблемите в държави, богати на ресурси, но уязвими към въоръжени конфликти, 
например страните от региона на Големите африкански езера, и извлича поуки от  тези 
усилия. Двете най-известни мерки бяха приети съответно през 2011 г. и 2010 г.: Насоки 
на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни 
изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (Насоки на ОИСР по 
надлежната проверка) и член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и 
за защита на потребителите. 

Съдържание

Комисията предлага проект на регламент, също в отговор на резолюциите на 
Парламента, за създаване на система на ЕС за самостоятелно сертифициране за 
вносителите на калай, тантал, волфрам и злато, които избират да извършват отговорен 
внос в Съюза. За самостоятелно сертифициране се изисква вносителите от ЕС на такива 
метали и техните руди да извършват „надлежна проверка“ – т.е. да избягват 
причиняването на вреда на място – посредством наблюдаване и управление на 
покупките и продажбите си в съответствие с петте стъпки от Насоките на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по надлежната 
проверка. Чрез регламента се дава възможност на вносителите от ЕС да задълбочат 
настоящите усилия за гарантиране на чисти вериги на доставка, когато търгуват 
законно с оператори в засегнати от конфликти държави. За да се увеличи публичната 
отчетност на топилните предприятия и на обогатителните фабрики, да се стимулира 
прозрачността на веригите на доставка и да се улесни отговорното снабдяване с 
полезни изкопаеми, ЕС има за цел да публикува годишен списък на „отговорните 
топилни предприятия и обогатителни фабрики“ от ЕС и от цял свят. С повече от 400 
вносители на такива руди и метали ЕС е сред най-големите пазари на калай, тантал, 
волфрам и злато.

Подкрепа за предложението на Комисията

Докладчикът подкрепя в общи линии предложението за регламент на Комисията. 
Предложението е съсредоточено върху най-ефективното равнище на веригата на 
доставка на ЕС за тези полезни изкопаеми, топилните предприятия и обогатителните 
фабрики на полезни изкопаеми, с цел да се улесни потокът на информация относно 
надлежната проверка по посока към крайните потребители. Топилните предприятия и 
обогатителните фабрики са последният етап, на който може да се проследи произходът 



PE546.838v01-00 26/28 PR\1047684BG.doc

BG

на полезните изкопаеми. Всяко сведение, което може да бъде получено от топилните 
предприятия и обогатителните фабрики относно техните доставчици, е важно за 
надлежната проверка. Предложението на Комисията позволява на предприятията от ЕС 
да спазват в по-голяма степен изискванията на Закона Дод/Франк. 

Докладчикът е съгласен също, че тази система на ЕС (подобно на Насоките на ОИСР) 
следва да обхваща всички засегнати от конфликти и високорискови зони. За разлика от 
американския закон Дод/Франк, който засега е съсредоточен само върху региона на 
Големите африкански езера, ЕС иска предприятията от цял свят да избягват 
причиняването на вреди. Докладчикът е на мнение, че ЕС не следва да изготвя списък 
на засегнати от конфликти и високорискови зони, а по-скоро да предостави на 
предприятията наръчник с необходимите им инструменти за извършване на надлежна 
проверка.

Докладчикът подкрепя и доброволния подход, който е отразен в предложението на 
Комисията. Докладчикът счита, че пазарният натиск върху малкия, прозрачен пазар на 
вносителите, топилните предприятия и обогатителните фабрики следва да доведе до 
висока степен на участие. Докладчикът приветства съпътстващите мерки, предвидени в 
съпътстващото съобщение1 за насърчаване на висока степен на участие, и се надява, че 
тези мерки не само могат да бъдат изпълнявани успоредно с регламента, но и че 
Парламентът ще бъде информиран  за тяхното прилагане.Освен това докладчикът е на 
мнение, че изборът на доброволния подход позволява на ЕС да работи по-ефективно 
със схемите за надлежна проверка на веригите на доставки, разработени от бизнес 
сдруженията, които в съответствие с насоките на ОИСР са определили глобални 
стандарти в своите области. 

Отговорните вносители могат да се снабдяват само от топилни 
предприятия/обогатителни фабрики с одит от трета страна. Чрез такива одити 
системата на ЕС следователно ще даде добра представа за доставчиците и мините. 
Постепенното увеличаване на броя на одитираните топилни предприятия ще позволи 
адаптирането на сектора към правилата без сътресения в доставките. 

Доброволният подход ще привлече към участие новаторите сред  отговорни 
предприятия. Тази група постепенно ще се разширява поради пазарния натиск на 
конкуренцията. Предприятията могат да изберат да се присъединят според собственото 
си темпо. Всяко решение за присъединяване може да бъде добре подготвено и по този 
начин да се ограничат разходите  и последиците. 

Докладчикът иска да се работи с отговорни предприятия, за да се избегне временният 
недостиг на доставки и намаляването на икономическата активност в засегнати от 
конфликти зони и да се насърчи законната търговия. 

Директивата относно оповестяването на нефинансова информация

Докладчикът подкрепя употребата на съществуващите инструменти за насърчаване на 
докладването по надлежната проверка на веригата на доставки за търговията с полезни 
изкопаеми. В директивата по отношение на оповестяването на нефинансова 

                                               
1 Съвместно съобщение „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от 
конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ от 5 март 2014 г. (JOIN (2014) 8 final).
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информация и информация за многообразието от страна на някои големи предприятия 
и групи съществува изискване големи предприятия с над 500 наети лица да оповестяват 
информация относно политиките за правата на човека, за борба срещу  корупцията и за 
надлежната проверка на веригата на доставки. В директивата е предвидено през 2016 г. 
Комисията да разработи насоки с цел да се улесни оповестяването на тази информация 
от влизането в сила през 2017 г. Докладчикът ще допринесе за убеждаването на
Комисията в тези насоки да се включат показатели за резултатите с оглед на 
задължението за оповестяване по отношение на търговията с обхванати от регламента 
полезни изкопаеми. Проблемите, свързани с участието на предприятие в търговията с 
полезни изкопаеми от зони на конфликт с подклаждането на конфликта като 
евентуален страничен ефект, са прекалено важни, за да бъдат подминати в този 
контекст. След като  Комисията се ангажира с това, изискванията за докладване, както 
са предвидени в насоките на ОИСР, също ще действат за големите предприятия от ЕС. 

Малки и средни предприятия

Докладчикът е на мнение, че МСП следва да бъдат поставени в положение да участват 
в системата на ЕС, ако искат да бъдат част от новаторите, но не иска да ги принуждава. 
Докладчикът счита също, че в това отношение Комисията с право отдава 
предпочитание на доброволния подход. С подходящи стимули и помощ, както е 
предвидено в съпътстващите мерки, МСП могат да бъдат убедени да участват по своя 
собствена воля и в съответствие с тяхната бизнес логика. 

Да направим регламента по-ефикасен

Докладчикът предлага повече изменения с цел регламентът да стане по-ефикасен. За да 
не бъдат наказани екологосъобразните оператори, според докладчика е правилно да се 
следва ОИСР и да се изключат металите, за които с основание може да се прецени, че 
са рециклирани. Това е отражение както на практическата мъдрост в насоките на 
ОИСР, така и надлежната проверка, която непрекъснато ще бъде необходима, за да се 
спрат злоупотребите. 

Редица други системи за надлежна проверка на веригата на доставки са били 
разработени. Докладчикът иска да се избегне двойното одитиране. Една доброволна 
система следва да бъде възможно най-ефикасна и ефективна. Комисията следва да 
разработи подходящите инструменти за оценяване на работата на другите системи за 
надлежна проверка на веригата на доставки.  Следва да се разработят ясни критерии, за 
да се реши коя от тези системи да бъде призната. 

Докладчикът подкрепя тригодишния преглед като важен момент от изграждането на 
най-ефикасната система. Графикът на прегледа обаче ще зависи от това, кога системата 
ще стане действаща. Трябва да е минал двугодишен период, за да може да се проведе 
сериозен преглед. 

Увеличаване на участието в схемата с подходящи стимули 

Докладчикът иска да осигури максимална видимост за онези предприятия, които 
постъпват правилно. В списъка на топилните предприятия следва да включи колона с 
полезни изкопаеми и да се групират топилните предприятия/обогатителните фабрики 
по полезно изкопаемо, така че вносителите и други лица да могат лесно да извършват 
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справки с документа.

В същия ред на мисли докладчикът иска да се създаде списък на отговорните 
вносители. Онези вносители, които решат да направят повече от изискванотоследва да 
получат кредит за това и да имат възможност заради това да спечелят от гледна точка 
на публичен имидж. Един списък на отговорните вносители следва да допринесе за 
постигането на тази цел. 

Докладчикът е на мнение, че участието на вносителите и топилните 
предприятия/обогатителните фабрики е жизненоважно за успеха на настоящия 
регламент. Чрез съпътстващите мерки, като например стимулите за МСП, ще участват 
много повече вносители, а това ще доведе до подобряване на системата. 

Докладчикът иска също така определението за вносители да се разшири и за да се даде 
възможност на търговците за самостоятелно сертифициране и за участие в новата 
система.

Включване на Парламента и процедура на комитет

Докладчикът е осведомен, че редица практически въпроси ще бъдат разглеждани в 
контекста на наръчници и ръководства.  Докладчикът иска да обсъди с колеги в 
Парламента как да се намери точният баланс по отношение на оперативната гъвкавост с 
оглед на изпълнението и от друга страна по отношение на правилното включване на 
законодателя по важни практически въпроси, като например периодичността на 
изискваните одити.

На първо място докладчикът иска да предложи някои изменения във връзка с 
процедурата на комитет. Когато в регламента наистина няма да бъде предвидено 
никакво право на преценка за Комисията, а само изискването да изпълнява, тогава 
следва да се помисли за актове за изпълнение. Ако обаче по време на законодателната 
процедура се промени естеството на тази връзка и Комисията получи по-голямо право 
на преценка в резултат на  изменения, тогава делегираните актове биха могли да бъдат 
по-подходящи.

Докладчикът иска още отсега да отхвърли остарялата процедура по регулиране и да я 
замени с процедурата по консултиране, както е предвидено от Комисията в член 13, 
параграф 2. Освен това включването на клауза за липса на становище е неприемливо за 
докладчика.


