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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie 
na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných 
dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach 
ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2014)0111),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0092/2014), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 
zahraničné veci a Výboru pre rozvoj (A8-0000/2015),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/95/EÚ1a sa vyžaduje, aby 
veľké spoločnosti, ktoré majú viac ako 
500 zamestnancov, zverejňovali 
informácie o viacerých politikách vrátane 
ľudských práv, boja proti korupcii 
a náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci. V smernici sa Komisii ukladá, 
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aby vypracovala usmernenia s cieľom 
uľahčiť zverejňovanie týchto informácií. 
Komisia by mala zvážiť, či do týchto 
usmernení nezahrnie ukazovatele plnenia 
odporúčaní týkajúcich sa nerastov 
z konfliktných oblastí.

__________________
1aSmernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, 
ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, 
pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných 
informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 
15.11.2014, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting. 
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission. 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) K dosiahnutiu cieľov nariadenia by 
mohli prispieť viaceré existujúce systémy 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom 
reťazci. Treba však vyjasniť kritériá 
a postupy uznania takýchto systémov 
s cieľom umožniť dodržanie prísnych 
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noriem a predísť zdvojeniu auditov. 

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce predísť zdvojeniu auditov a zosúladiť existujúce systémy náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Preto navrhuje vypracovanie postupu uznávania 
rovnocennosti po overení zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Druhotné suroviny – recyklované nerasty – si vyžadujú osobitný prístup, keďže ich životný 
cyklus sa už skončil a nie je možné vysledovať ich pôvod. Aby nedochádzalo k miešaniu 
recyklovaných nerastov a nerastov z konfliktných oblastí, je ponechaná požiadavka náležitej 
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starostlivosti a z rozsahu pôsobnosti nariadenia by sa mali vylúčiť kovy, ktoré možno
odôvodnene považovať za recyklované. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V záujme zabezpečenia riadneho 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Vykonávacie právomoci 
týkajúce sa zoznamu zodpovedných 
taviarní a rafinérií a zoznamu príslušných 
orgánov členských štátov by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 182/2011.

(15) V záujme zabezpečenia riadneho 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci. Vykonávacie právomoci 
týkajúce sa zoznamu zodpovedných 
dovozcov, zoznamu zodpovedných taviarní 
a rafinérií a zoznamu príslušných orgánov 
členských štátov by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce zahrnúť zoznam zodpovedných dovozcov ako prílohu k nariadeniu. Keďže 
Komisia zostavuje tieto zoznamy len s malým priestorom na voľné uváženie, ktorý 
neprekračuje hranice prostého vykonávania, zdá sa, že vhodnou formou by boli vykonávacie 
akty.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V záujme zabezpečenia účinného 
vykonávania tohto nariadenia treba prijať 
ustanovenie o dvojročnom prechodnom 
období, ktoré umožní Európskej komisii, 
aby zaviedla systém auditov tretích strán, 
a zodpovedným dovozcom, aby sa 
zoznámili so svojimi povinnosťami 
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vyplývajúcimi z nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca si uvedomuje zložitosť zahrnutých výzev, dúfa však, že Komisia dokáže za dva 
roky zaviesť štruktúry potrebné na prevádzku systému. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že nariadenie by malo byť účinné aspoň dva roky a až potom sa 
môže náležite preskúmať. Vzhľadom na to, že Komisia bude potrebovať dva roky na zavedenie 
štruktúr potrebných na fungovanie systému, bolo by vhodné, aby sa preskúmanie uskutočnilo 
dva roky po dátume začiatku uplatňovania nariadenia. Druhé preskúmanie by sa nemalo 
uskutočniť po šiestich rokoch (ako to navrhuje Komisia), ale po troch rokoch.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Európska komisia a vysoká 
predstaviteľka Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku sa vo svojom 
spoločnom oznámení z 5. marca 20141a

zaviazali, že súbežne s týmto nariadením 
budú vykonávať sprievodné opatrenia, 
ktoré povedú k integrovanému prístupu 
EÚ k zodpovednému získavaniu materiálu 
s cieľom dosiahnuť vysokú mieru 
zapojenia spoločností do systému Únie 
stanoveného týmto nariadením. 

__________________
1a Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné 
získavanie nerastov s pôvodom 
v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach z 5. 3. 2014 
(JOIN(2014) 8 final).

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že aj keď toto nariadenie predstavuje nástroj týkajúci sa výlučne 
obchodu, pri hodnotení jeho účinnosti je dôležité zohľadniť širšie súvislosti. Preto treba 
zvážiť sprievodné opatrenia navrhnuté Európskou komisiou a vysokou predstaviteľkou Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podporovať ich vykonávanie. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti 

2. Týmto nariadením sa stanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti 
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v dodávateľskom reťazci pre dovozcov 
Únie, ktorí sa rozhodnú sami certifikovať 
ako zodpovední dovozcovia nerastov alebo 
kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám 
a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa 
uvádza v prílohe I. 

v dodávateľskom reťazci pre dovozcov 
Únie, ktorí sa rozhodnú sami certifikovať 
ako zodpovední dovozcovia nerastov alebo 
kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám 
a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa 
uvádza v prílohe I. Z rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia sú vylúčené kovy, ktoré 
možno odôvodnene považovať za 
recyklované. 

Or. en

Odôvodnenie

Doplnený text predstavuje vymedzenie uvedené v usmernení OECD. Kovy, ktoré možno 
odôvodnene považovať za recyklované, si vyžadujú osobitný prístup, keďže ich životný cyklus 
sa už skončil a nie je možné vysledovať ich pôvod. Aby nedochádzalo k miešaniu 
recyklovaných kovov a kovov z konfliktných oblastí, je ponechaná požiadavka náležitej 
starostlivosti a z rozsahu pôsobnosti nariadenia by sa mali vylúčiť kovy, ktoré možno 
odôvodnene považovať za recyklované. 

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty 
alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, s cieľom prepustiť ich do 
voľného obehu v zmysle článku 79 
nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992;

g) „dovozca“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá vo 
svojom vlastnom mene podáva colné 
vyhlásenie pre nerasty a kovy v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom 
prepustiť ich do voľného obehu, alebo 
osoba, v ktorej mene je colné vyhlásenie 
podané. Na účely tohto nariadenia sa za 
dovozcu považuje tiež zástupca, ktorý 
podáva colné vyhlásenie a koná pritom 
v mene alebo v zastúpení inej osoby, alebo 
zástupca, ktorý koná vo svojom vlastnom 
mene a v zastúpení inej osoby.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme pokrytia všetkých medzier v zákone sa spravodajca snaží zahrnúť do vymedzenia 
pojmu „dovozca“ zástupcu, ktorý uskutočňuje dovoz, ako aj spoločnosť, v ktorej mene je 
podané colné vyhlásenie. Samocertifikácia podľa tohto nariadenia je otvorená pre zástupcu 
aj pre dovážajúcu spoločnosť, v ktorej mene je podané colné vyhlásenie.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) „recyklované kovy“ sú regenerované 
výrobky od koncových používateľov alebo 
spotrebiteľov alebo spracované odpadové 
kovy vytvorené v priebehu výroby 
výrobku; recyklované kovy zahŕňajú 
nadbytočné, zastarané, chybné 
a odpadové kovové materiály obsahujúce 
rafinované alebo spracované kovy, ktoré 
sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu, 
tantalu, volfrámu a/alebo zlata; medzi 
recyklované kovy nepatria čiastočne 
spracované a nespracované nerasty alebo 
vedľajšie produkty z inej rudy;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje použiť vymedzenie recyklovaných kovov, ktoré používa organizácia 
OECD v Usmernení o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov 
nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí. Aj v usmernení OECD 
sa vylučujú kovy, ktoré možno odôvodnene považovať za recyklované.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno o a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

oa) „systém priemyselného odvetvia“ je 
kombinácia postupov, nástrojov alebo 
mechanizmov náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci, ktoré 
vypracovali a na ktoré dohliadajú 
príslušné priemyselné združenia vrátane 
auditov tretích strán;

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce predísť zdvojeniu auditov a zabezpečiť jednotu s existujúcimi systémami 
priemyselných odvetví. Preto navrhuje vypracovanie postupu uznávania rovnocennosti po 
overení zo strany Komisie. V prvom rade je nutné vymedziť systémy priemyselných odvetví.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a 

Zoznam zodpovedných dovozcov

1. Komisia na základe informácií 
predložených členskými štátmi v správach 
uvedených v článku 15 prijme a verejne 
sprístupní rozhodnutie, v ktorom uvedie 
názvy a adresy zodpovedných dovozcov 
nerastov a kovov v rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia. 

2. Komisia prijme zoznam podľa vzoru 
uvedeného v prílohe Ia a v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 13 ods. 2.

3. Komisia včas aktualizuje a uverejňuje, 
a to aj na internete, informácie zahrnuté 
v uvedenom zozname. Komisia vypustí zo 
zoznamu názvy dovozcov, ktorí (v prípade 
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neprimeraného nápravného opatrenia zo 
strany zodpovedných dovozcov) nie sú 
členskými štátmi uznávaní ako 
zodpovední dovozcovia v súlade 
s článkom 14 ods. 3. 

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce poukázať na úsilie spoločností, ktoré prijímajú záväzky v tejto oblasti. 
V záujme dosiahnutia tohto cieľa požaduje, aby Komisia vypracovala zoznam zodpovedných 
dovozcov na základe správ o vykonávaní nariadenia predložených členskými štátmi. Zoznam 
sa môže stať dodatočným podnetom pre spoločnosti, aby sa zapojili do systému, ako aj pre ich 
konkurentov, ktorí sa po kladnej (mediálnej) pozornosti môžu rozhodnúť urobiť to isté.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b 

Systémy priemyselných odvetví

1. Príslušné priemyselné združenia môžu 
v prechodnom období predložiť Komisii 
žiadosť o uznanie systému priemyselného 
odvetvia ako ekvivalentu k požiadavkám 
tohto nariadenia.

Žiadosť je podložená dôkazmi 
a informáciami.

2. Žiadosti uvedené v odseku 1 je možné 
predkladať len pre systémy priemyselných 
odvetví, ktoré existujú v čase 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

3. Ak Komisia na základe informácií 
a dôkazov predložených podľa odseku 
1 tohto článku určí, že systém 
priemyselného odvetvia (ktorý je účinne 
vykonávaný zodpovedným dovozcom) 
umožňuje zodpovednému dovozcovi 
dodržiavať povinnosti vyplývajúce 
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z článkov 4, 5, 6 a 7, uzná tento systém za 
rovnocenný.

4. Zainteresované strany informujú 
Komisiu o všetkých zmenách alebo 
aktualizáciách systémov priemyselných 
odvetví, ktoré boli uznané ako rovnocenné 
v súlade s odsekom 3.

5. Komisia zruší uznanie rovnocennosti 
v prípade, keď určí, že zmenami v systéme 
priemyselného odvetvia sa narušuje 
schopnosť zodpovedného dovozcu plniť si 
povinnosti vyplývajúce z článkov 4, 5, 6 
a 7, alebo v prípade, ak opakované alebo 
významné prípady porušenia povinností 
zodpovedných dovozcov súvisia 
s nedostatkami systému.

6. Komisia zriadi a vedie aktuálny 
internetový register systémov 
priemyselných odvetví, ktorých 
rovnocennosť bola uznaná. 

7. Z požiadavky na nezávislý audit tretej 
strany sú vyňatí zodpovední dovozcovia 
nerastov a kovov, ktorí môžu preukázať, 
že nakupujú výlučne od strán 
certifikovaných v rámci systému 
priemyselného odvetvia uznaného za 
rovnocenný, alebo ktorí sa sami 
certifikovali prostredníctvom systému 
priemyselného odvetvia uznaného za 
rovnocenný. Tieto certifikáty sa zašlú 
príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations. 
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.



PE546.838v01-00 16/25 PR\1047684SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme zoznam v súlade so 
vzorom uvedeným v prílohe II a 
regulačným postupom uvedeným
v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so 
sekretariátom OECD. 

3. Komisia prijme zoznam s použitím 
vzoru uvedeného v prílohe II a v súlade s
konzultačným postupom uvedeným 
v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so 
sekretariátom OECD.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca mení komitologický jazyk, používa správne vzory a uvádza článok 9 ods. 2 do 
súladu s článkom 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje konzultačný postup.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to 
aj na internete, informácie zahrnuté 
v uvedenom zozname. Komisia odstráni 
z uvedeného zoznamu názvy taviarní 
a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú 
uznávané ako zodpovední dovozcovia 
v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy 
taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci 
dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako 
zodpovední dovozcovia. 

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajca mení komitologický jazyk, používa správne vzory a uvádza článok 9 ods. 2 do 
súladu s článkom 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje konzultačný postup. 

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj 
na internete, zoznamu príslušných orgánov 
v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III 
a regulačným postupom uvedeným 
v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam 
pravidelne aktualizuje.

2. Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj 
na internete, zoznam príslušných orgánov 
s použitím vzoru uvedeného v prílohe III 
a v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia 
zoznam pravidelne aktualizuje.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca mení komitologický jazyk, používa správne vzory a uvádza článok 9 ods. 2 do 
súladu s článkom 13 ods. 2, v ktorom sa navrhuje konzultačný postup. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa 
vykonávajú na základe prístupu založeného 
na riziku. Okrem toho sa kontroly môžu 
vykonávať, ak príslušný orgán disponuje 
relevantnými informáciami, ako aj na 
základe opodstatnených obáv tretích strán, 
ktoré sa týkajú dodržiavania tohto 
nariadenia zo strany zodpovedného 
dovozcu.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa 
vykonávajú na základe prístupu založeného 
na riziku. Okrem toho sa kontroly 
vykonávajú, ak príslušný orgán disponuje 
relevantnými informáciami, ako aj na 
základe opodstatnených obáv tretích strán, 
ktoré sa týkajú dodržiavania tohto 
nariadenia zo strany zodpovedného 
dovozcu.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajca chce zabezpečiť, aby príslušný orgán členského štátu nezneužíval svoju 
právomoc voľného uváženia a aby vykonal kontroly v prípade, že mu boli predložené závažné 
a opodstatnené sťažnosti. Preto chce nahradiť spojenie „kontroly sa môžu vykonávať“ 
spojením „kontroly sa vykonávajú“.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa stanovisko výboru má 
získať prostredníctvom písomného 
postupu, takýto postup sa skončí bez 
výsledku vtedy, ak tak v lehote na 
doručenie stanoviska rozhodne predseda 
výboru alebo ak o to požiada jednoduchá 
väčšina členov výboru.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že neexistuje žiadny dôvod na zahrnutie ustanovenia 
o nepredložení stanoviska do textu správy, a preto navrhuje vypustenie druhej časti článku 13 
ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty predkladajú Komisii 
každoročne najneskôr do 30. júna správu 
o vykonávaní tohto nariadenia počas 
predchádzajúceho kalendárneho roka 
vrátane všetkých informácií 
o zodpovedných dovozcoch stanovených 

1. Členské štáty predkladajú Komisii 
každoročne najneskôr do 30. júna správu 
o vykonávaní tohto nariadenia počas 
predchádzajúceho kalendárneho roka 
vrátane všetkých informácií 
o zodpovedných dovozcoch stanovených 
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v článku 7 ods. 1 písm. a), článku 7 
ods. 2 a článku 7 ods. 3 písm. a) a písm. c). 

v článku 7 ods. 1 písm. a), článku 7 ods. 2,
článku 7 ods. 3 písm. a) a písm. c) 
a článku 7a ods. 1. 

Or. en

Odôvodnenie

Keďže členské štáty musia poskytnúť informácie o názvoch a adresách zodpovedných 
dovozcov (pozri článok 7a ods. 1), toto ustanovenie by malo byť zahrnuté aj do článku 15 
ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie 
a účinnosť tohto nariadenia tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti a potom 
každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide 
o podporu a náklady zodpovedného 
získavania nerastov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí 
v rozsahu jeho pôsobnosti. Komisia 
predloží správu o preskúmaní Európskemu 
parlamentu a Rade. 

3. Komisia by mala preskúmať fungovanie 
a účinnosť tohto nariadenia dva roky po 
dátume začiatku jeho uplatňovania
a potom každé tri roky, a to aj pokiaľ ide 
o podporu a náklady zodpovedného 
získavania nerastov z oblastí ovplyvnených 
konfliktom a vysokorizikových oblastí 
v rozsahu jeho pôsobnosti. Komisia 
predloží správu o preskúmaní Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že nariadenie by malo byť účinné aspoň dva roky a až potom môže 
prebehnúť náležité preskúmanie. Vzhľadom na to, že Komisia bude potrebovať dva roky na 
zavedenie štruktúr potrebných na fungovanie systému, bolo by vhodné, aby sa kontrola 
uskutočnila dva roky po dátume začiatku uplatňovania nariadenia. Druhá kontrola by sa 
nemala uskutočniť po šiestich rokoch (ako to navrhuje Komisia), ale po troch rokoch.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od …*

__________________
*Ú. v.: Vložte dátum: dva roky od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chápe, že budú potrebné dva roky na zavedenie štruktúr potrebných na 
fungovanie systému, a preto navrhuje začiatok uplatňovania nariadenia dva roky po dátume 
nadobudnutia jeho účinnosti. 

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Ia 

Vzor zoznamu zodpovedných dovozcov 
uvedený v článku 3

Stĺpec A: Názvy dovozcov v abecednom 
poradí

Stĺpec B: Adresa dovozcu

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca podporuje návrh uvedený v oznámení s cieľom poukázať na úsilie spoločností, 
ktoré prijímajú záväzky v tejto oblasti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa požaduje, aby 
Komisia vypracovala zoznam zodpovedných dovozcov na základe správ o vykonávaní 
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nariadenia predložených členskými štátmi. Zoznam sa môže stať dodatočným podnetom pre 
spoločnosti, aby sa zapojili do systému, ako aj pre ich konkurentov, ktorí sa po kladnej 
(mediálnej) pozornosti môžu rozhodnúť urobiť to isté.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha II – Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií uvedených v článku 8 –
stĺpec C a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stĺpec Ca: Druh nerastu

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce dosiahnuť maximálnu úroveň transparentnosti a prístupnosti zoznamu 
taviarní a rafinérií. Bolo by vhodné, aby sa zoznam rozšíril o ďalší stĺpec, v ktorom by bol 
uvedený druh nerastu (cín, tantal, volfrám alebo zlato). Tento nástroj by mohol byť 
(s použitím vhodnej funkcie vyhľadávania) veľmi prístupný a mohol by podporiť tlaky trhu na 
všetky taviarne a rafinérie, aby sa snažili o zapísanie do zoznamu zodpovedných taviarní 
a rafinérií.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia predložila 5. marca 2014 legislatívny návrh zameraný na to, aby pre 
ozbrojené skupiny v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 
bolo zložitejšie financovať svoju činnosť prostredníctvom ťažby a predaja nerastných surovín. 
Zámerom prístupu je zjednodušiť spoločnostiam zodpovedné obstarávanie cínu, tantalu, 
volfrámu a zlata a podporiť zákonné obchodné kanály.

Historický kontext

Návrh predstavuje príspevok EÚ k medzinárodnému úsiliu o riešenie problémov v krajinách 
bohatých na nerastné suroviny, ale náchylných na ozbrojené konflikty (napríklad oblasť 
Veľkých jazier) a čerpá poučenie z tohto úsilia. Dve najznámejšie opatrenia boli prijaté v roku 
2011 a 2010. Ide o Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení 
dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových 
oblastí (usmernenie OECD o náležitej starostlivosti) a oddiel 1502 Doddovho-Frankovho 
zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa v Spojených štátoch.

Obsah

Komisia predkladá návrh nariadenia aj ako odpoveď na uznesenia Parlamentu, ktorými sa 
zriaďuje európsky systém samocertifikácie dovozcov cínu, tantalu, volfrámu a zlata, ktorí sa 
rozhodli pre zodpovedný dovoz do Únie. V rámci samocertifikácie sa od dovozcov uvedených 
kovov a príslušných rúd do EÚ vyžaduje, aby uplatňovali „náležitú starostlivosť“, t. j. aby 
predchádzali poškodzovaniu v dolnej časti reťazca, a to sledovaním a spravovaním svojich 
nákupov a predaja v súlade s piatimi krokmi uvedenými v usmernení Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o náležitej starostlivosti. Prostredníctvom 
nariadenia sa dovozcom do EÚ ponúka príležitosť, aby prehĺbili svoje úsilie o zabezpečenie 
čistých dodávateľských reťazcov pri zákonnom obchodovaní so subjektmi v krajinách 
ovplyvnených konfliktom. V záujme zvýšenia verejnej zodpovednosti taviarní a rafinérií, 
prehĺbenia transparentnosti dodávateľského reťazca a uľahčenia zodpovedného obstarávania 
nerastov má Európska únia každoročne uverejniť zoznam „zodpovedných taviarní a rafinérií“ 
v rámci EÚ i celého sveta. Európska únia, v ktorej pôsobí 400 dovozcov cínu, tantalu, 
volfrámu a zlata a ich rúd, patrí medzi najväčšie trhy s uvedenými kovmi a rudami.

Podpora návrhu Komisie

Spravodajca vo všeobecnosti podporuje návrh nariadenia Komisie. Návrh sa zameriava na 
najefektívnejšiu úroveň dodávateľského reťazca uvedených nerastov do EÚ, taviarní 
a rafinérií nerastov s cieľom uľahčiť tok informácií o náležitej starostlivosti až ku koncovým 
používateľom. Taviarne a rafinérie predstavujú posledné miesto, na ktorom sa dá vysledovať 
pôvod nerastov. Z hľadiska náležitej starostlivosti sú dôležité všetky informácie, ktoré 
taviarne a rafinérie môžu poskytnúť o svojich dodávateľoch. Prostredníctvom návrhu Komisie 
sa umožňuje spoločnostiam v EÚ lepšie plniť požiadavky Doddovho-Frankovho zákona.

Spravodajca tiež súhlasí s tým, že systém EÚ (napríklad usmernenie OECD) by sa mal 
vzťahovať na všetky oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti. Na rozdiel od 
Doddovho-Frankovho zákona platného v USA, ktorý sa doteraz zameriaval len na oblasť 
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Veľkých jazier, Európska únia chce, aby poškodzovaniu predchádzali všetky spoločnosti na 
celom svete. Spravodajca sa domnieva, že EÚ by nemala zostavovať zoznam oblastí 
ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí, ale skôr vypracovať príručku a v nej 
poskytnúť spoločnostiam nástroje, ktoré potrebujú na účely náležitej starostlivosti. 

Spravodajca tiež podporuje dobrovoľný prístup, ktorý je vyjadrený v návrhu Komisie. Je 
presvedčený, že trhové tlaky na malom, transparentnom trhu dovozcov, taviarní a rafinérií 
povedú k vysokej miere zapojenia. Spravodajca víta sprievodné opatrenia uvedené 
v sprievodnom oznámení1 s cieľom podporiť vysoké úrovne zapojenia a dúfa, že súbežne 
s nariadením bude možné nielen vykonávať tieto opatrenia, ale aj priebežne informovať 
Parlament o ich vykonávaní.

Spravodajca sa okrem toho domnieva, že výberom dobrovoľného prístupu sa EÚ umožní 
efektívnejšie spolupracovať so systémami náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci 
zavedenými priemyselnými združeniami, ktoré v súlade s usmernením OECD stanovili 
celosvetové normy v príslušných oblastiach.

Zodpovední dovozcovia môžu nakupovať len od taviarní/rafinérií, v ktorých sa uskutočnil 
audit tretej strany. Prostredníctvom týchto auditov poskytne európsky systém dostatočný 
prehľad o dodávateľoch a baniach. Postupné zvyšovanie počtu taviarní, v ktorých sa 
uskutoční audit, umožní prispôsobenie sa odvetvia pravidlám bez výkyvov pri dodávkach.

Dobrovoľným prístupom sa zvýši záujem uvedomelých a zodpovedných spoločností 
o zapojenie sa do systému. Táto skupina sa bude postupne zväčšovať pod vplyvom 
konkurenčných tlakov trhu. Spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že sa do systému zapoja 
vlastným tempom. Bude možné dôkladne pripraviť rozhodnutie o zapojení sa do systému 
a znížiť súvisiace náklady a dôsledky.

Spravodajca chce spolupracovať so zodpovednými podnikmi s cieľom predísť krátkodobým 
výpadkom dodávok a utlmeniu hospodárskej činnosti v oblastiach ovplyvnených konfliktom 
a podporiť zákonný obchod.

Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií

Spravodajca podporuje použitie existujúcich nástrojov na podporu predkladania správ 
o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pri obchodovaní s nerastmi. V smernici 
o zverejňovaní nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými 
veľkými podnikmi a skupinami sa vyžaduje, aby veľké spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 
zamestnancov, zverejňovali informácie o politikách v oblasti ľudských práv, boja proti 
korupcii a náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V smernici sa ukladá Komisii, aby 
do roku 2016 vypracovala usmernenia s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto informácií po 
nadobudnutí účinnosti smernice v roku 2017. Spravodajca sa pripojí k presvedčovaniu 
Komisie, aby do usmernení zahrnula ukazovatele plnenia, pokiaľ ide o zverejňovanie 
informácií o obchodovaní s nerastmi, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 
Problémy súvisiace so skutočnosťou, že spoločnosti obchodujú s nerastmi v konfliktných 
oblastiach, čo môže mať vedľajší vplyv na predlžovanie konfliktu, sú príliš závažné 

                                               
1 Spoločné oznámenie s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených 
konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: smerom k integrovanému prístupu EÚ z 5. marca 2014, 
(JOIN(2014)8).



PE546.838v01-00 24/25 PR\1047684SK.doc

SK

a nemožno ich v tejto súvislosti ignorovať. Keď sa Komisia zaviaže zahrnúť uvedené 
ukazovatele, požiadavky na oznamovanie, napríklad tie, ktoré sa predpokladajú v usmernení 
OECD, budú uplatniteľné aj pre veľké európske spoločnosti.

Malé a stredné podniky

Spravodajca sa domnieva, že do systému EÚ by sa mali zapojiť aj malé a stredné podniky, 
pokiaľ chcú patriť k pokrokovým spoločnostiam, nechce ich však nútiť. Podľa názoru 
spravodajcu Komisia aj v tomto prípade správne zvolila dobrovoľný prístup. MSP je možné 
presvedčiť, aby sa na základe vlastného rozhodnutia dobrovoľne zapojili do systému v súlade 
so svojou podnikovou logikou, a to výberom správnych podnetov a poskytnutím pomoci, ako 
je uvedené v sprievodných opatreniach.

Zefektívnenie nariadenia

Spravodajca predkladá viacero pozmeňujúcich návrhov s cieľom zefektívniť nariadenie. 
Podľa spravodajcu je správne dodržať odporúčanie OECD a vylúčiť z rozsahu pôsobnosti 
nariadenia kovy, ktoré možno odôvodnene považovať za recyklované, aby nedochádzalo 
k trestaniu subjektov, ktoré berú ohľad na ochranu životného prostredia. Toto odporúčanie 
vychádza z praktického a rozumného usmernenia OECD, ako aj zo zásad náležitej 
starostlivosti, ktorá bude stále potrebná na ukončenie zneužívania.

Existuje viacero iných systémov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Spravodajca 
chce predísť zdvojeniu auditov. Dobrovoľný systém by mal byť čo najúčinnejší 
a najefektívnejší. Komisia by mala vytvoriť správne nástroje na hodnotenie fungovania 
ostatných systémov náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.  Treba vypracovať jasné 
kritériá, na základe ktorých sa bude rozhodovať o uznaní jednotlivých systémov.

Spravodajca uprednostňuje preskúmanie po troch rokoch, keďže ide o dôležitý moment 
budovania čo najefektívnejšieho systému. Časový harmonogram kontrol však bude závisieť 
od toho, kedy bude systém uvedený do prevádzky. Je potrebné, aby boli ukončené dva 
dvojročné cykly predtým, než bude možné uskutočniť spoľahlivé preskúmanie.

Zvýšenie počtu subjektov zapojených do systému prostredníctvom správnych podnetov 

Spravodajca chce v maximálnej možnej miere poukázať na spoločnosti, ktoré robia dobrú 
vec. Zoznam taviarní by mal obsahovať stĺpec, v ktorom by bol uvedený nerast a skupina 
taviarní/rafinérií podľa nerastu, aby dovozcovia a ostatné subjekty mohli v dokumente bez 
problémov vyhľadať informácie.

Podobne chce spravodajca zostaviť zoznam zodpovedných dovozcov. Tí dovozcovia, ktorí sa 
rozhodnú urobiť niečo navyše, budú ocenení a získajú príležitosť zlepšiť svoj verejný obraz. 
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa by sa mohol stať zoznam zodpovedných dovozcov.

Spravodajca sa domnieva, že zapojenie dovozcov a taviarní/rafinérií má zásadný význam pre 
úspešnosť nariadenia. Počet zapojených dovozcov sa zvýši prostredníctvom sprievodných 
opatrení, napríklad podnetov pre MSP, čo povedie k zdokonaleniu systému.

Spravodajca tiež požaduje rozšírenie vymedzenia pojmu „dovozca“ tak, aby sa 
samocertifikácia a zapojenie do nového systému umožnili aj obchodníkom.
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Účasť Parlamentu a komitológia

Spravodajca si je vedomý, že mnohé praktické záležitosti sa budú riešiť v rámci príručiek 
a usmernení. Rád by však s kolegami v Parlamente diskutoval o spôsobe dosiahnutia 
rovnováhy medzi operačnou flexibilitou, pokiaľ ide o vykonávanie, a ďalším správnym 
zapojením zákonodarcu do riešenia dôležitých praktických záležitostí, ako je napríklad 
frekvencia požadovaných auditov.

Spravodajca má okrem toho v úmysle predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy týkajúce sa 
komitologického postupu. Ak v nariadení napokon nebude ponechaný žiadny priestor pre 
voľné uváženie Komisie, ale stanoví sa len požiadavka na vykonanie, vhodnou formou budú 
vykonávacie akty. Ak sa však v priebehu legislatívneho konania zmení povaha tohto vzťahu 
a Komisia získa na základe pozmeňujúcich návrhov väčší priestor na vlastné uváženie, 
vhodnejšou formou by mohli byť delegované akty.

Spravodajca chce už teraz zamietnuť zastaraný regulačný postup a nahradiť ho konzultačným 
postupom podľa predpokladov Komisie v článku 13 ods. 2. Okrem toho pre spravodajcu nie 
je prípustné zahrnutie ustanovenia o nepredložení stanoviska.


