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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za 
samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki 
uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi 
konfliktov, in območij z visokim tveganjem 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2014)0111),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0092/2014), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 
zadeve in Odbora za razvoj (A8-0000/2015),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Direktiva 2014/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1a od velikih podjetij z 
več kot 500 zaposlenimi zahteva razkritje 
informacij o številnih njihovih politikah, 
vključno s politiko na področju človekovih 
pravic, protikorupcijsko politiko in 
politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni 
verigi. Direktiva nalaga Komisiji, da 
pripravi smernice za lažje razkrivanje teh 
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informacij. Komisija bi morala razmisliti 
o vključitvi kazalnikov uspešnosti glede 
konfliktnih mineralov v te smernice.

__________________
1a Direktiva 2014/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU 
glede razkritja nefinančnih informacij in 
informacij o raznolikosti nekaterih velikih 
podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, 
str. 1).

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Številni obstoječi sistemi potrebne 
skrbnosti v oskrbovalni verigi bi lahko 
prispevali k uresničevanju ciljev uredbe. 
Pojasniti pa je treba merila in postopke za 
priznavanje teh sistemov, da se tako 
omogoči upoštevanje visokih standardov 
in izogibanje dvojnim revizijam. 

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec se želi izogniti podvajanju revizij in uskladiti obstoječe sisteme potrebne 
skrbnosti v oskrbovalni verigi. Zato poročevalec želi, da se oblikuje postopek za priznavanje 
enakovrednosti po preverjanju, ki ga opravi Komisija.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Talilnice in rafinerije so pomembna 
točka v globalnih verigah oskrbovanja z 
minerali, saj so običajno zadnji, pri katerih 
se lahko učinkovito zagotovi potrebna 
skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in 
preverjanjem informacij o poreklu 
minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi 
predelave naj običajno ne bi bilo več 
mogoče izslediti porekla mineralov.
Seznam odgovornih talilnic in rafinerij, ki 
ga izda Unija, bi tako lahko zagotovil 
preglednost in zanesljivost družb iz 
spodnjega dela oskrbovalne verige v zvezi
s praksami potrebne skrbnosti v 
oskrbovalni verigi.

(13) Talilnice in rafinerije so pomembna 
točka v globalnih verigah oskrbovanja z 
minerali, saj so običajno zadnje, pri katerih 
se lahko učinkovito zagotovi potrebna 
skrbnost z zbiranjem, razkrivanjem in 
preverjanjem informacij o poreklu 
minerala in nadzorni verigi. Po tej fazi 
predelave naj običajno ne bi bilo več 
mogoče izslediti porekla mineralov. Enako 
velja za reciklirane kovine, pri katerih je 
postopek predelave še daljši. Seznam 
odgovornih talilnic in rafinerij, ki ga izda 
Unija, bi tako lahko zagotovil preglednost 
in zanesljivost družb iz spodnjega dela 
oskrbovalne verige v zvezi s praksami 
potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi.

Or. en

Obrazložitev

Sekundarne surovine oziroma reciklirani minerali si zaslužijo posebno obravnavo, saj so že 
zaključili en življenjski cikel, zato ni več mogoče izslediti njihovega porekla. Da bi se izognili 
mešanju recikliranih in konfliktnih mineralov, se še vedno zahteva potrebna skrbnost, kovine, 
za katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, pa bi morale biti izključene s 
področja uporabe uredbe. 
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te 
uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila 
podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v 
zvezi s seznamom odgovornih talilnic in 
rafinerij ter seznamom pristojnih organov 
držav članic bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

(15) Za zagotovitev ustreznega izvajanja te 
uredbe bi bilo treba izvedbena pooblastila 
podeliti Komisiji. Izvedbena pooblastila v 
zvezi s seznamom odgovornih uvoznikov, 
seznamom odgovornih talilnic in rafinerij 
ter seznamom pristojnih organov držav 
članic bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi dodati seznam odgovornih uvoznikov kot prilogo k uredbi. Ker Komisija pri 
pripravljanju teh seznamov nima veliko diskrecijske pravice, razen pri njihovi izvedbi, se 
izvedbeni akti zdijo prava izbira.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Za zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja te uredbe bi bilo treba predvideti 
dvoletno prehodno obdobje, v katerem bi 
Evropska komisija vzpostavila sistem 
revizij, ki bi jih izvajale tretje strani, 
odgovorni uvozniki pa bi se seznanili z 
obveznostmi iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec se zaveda kompleksnih izzivov, ki jih prinaša uredba, vendar upa, da bo 
Komisija v dveh letih sposobna vzpostaviti strukture, potrebne za delovanje sistema. 
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Komisija bi morala Svetu in
Evropskemu parlamentu redno poročati o 
učinkih sheme. Najpozneje tri leta po 
začetku veljavnosti in potem vsakih šest 
let bi morala Komisija pregledati delovanje 
in učinkovitost te uredbe, vključno s 
spodbujanjem odgovornega pridobivanja 
mineralov iz njenega področja uporabe z 
območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 
območij z visokim tveganjem. Poročilom 
se po potrebi lahko priložijo ustrezni 
zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo 
obvezne ukrepe –

(16) Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu redno poročati o 
učinkih sheme. Dve leti po začetku 
uporabe in potem vsaka tri leta bi morala 
Komisija pregledati delovanje in 
učinkovitost te uredbe, vključno s 
spodbujanjem odgovornega pridobivanja 
mineralov z njenega področja uporabe z 
območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 
območij z visokim tveganjem. Poročilom 
se po potrebi lahko priložijo ustrezni 
zakonodajni predlogi, ki lahko vključujejo 
obvezne ukrepe –

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi morala biti uredba v uporabi vsaj dve leti, preden bi se lahko opravil 
ustrezen pregled. Glede na to, da bo Komisija za vzpostavitev struktur, potrebnih za delovanje 
sistema, potrebovala dve leti, bi bilo primerno, da se pregled opravi dve leti po začetku 
uporabe. Drugi pregled pa se ne bi smel opraviti po šestih letih, kot predlaga Komisija, 
temveč po treh letih.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V skupnem sporočilu z dne 
5. marca 20141a sta se Evropska komisija 
in visoka predstavnica Evropske unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 
zavezali, da bosta vzporedno s to uredbo 
izvajali spremljevalne ukrepe za celostni 
pristop EU k odgovornemu pridobivanju, 
da bi tako dosegli visoko stopnjo 
sodelovanja družb v sistemu Unije, ki ga 
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določa ta uredba. 

__________________
1a Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu „Odgovorno 
pridobivanje mineralov z območij, 
prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 
visokim tveganjem“ z dne 5. 3. 2014 
(JOIN(2014) 8 final)

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je ta uredba predvsem trgovinski instrument, poročevalec meni, da jo je pri 
ocenjevanju učinkovitosti pomembno razumeti v širšem kontekstu. Zato bi bilo treba 
upoštevati spremljevalne ukrepe, ki jih predlagata Evropska komisija in visoka predstavnica 
Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ter spodbujati njihovo izvajanje. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 
skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 
Unije, ki se odločijo, da se bodo 
samopotrdili kot odgovorni uvozniki 
mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 
tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 
njih, kot je določeno v Prilogi I.

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 
skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 
Unije, ki se odločijo, da se bodo 
samopotrdili kot odgovorni uvozniki 
mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 
tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 
njih, kot je določeno v Prilogi I. Kovine, za 
katere je mogoče upravičeno domnevati, 
da so reciklirane, so izključene s področja 
uporabe te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Dodano besedilo je opredelitev iz smernic OECD. Kovine, za katere je mogoče upravičeno 
domnevati, da so reciklirane, si zaslužijo posebno obravnavo, saj so že zaključile en 
življenjski cikel, zato ni več mogoče izslediti njihovega porekla. Da bi se izognili mešanju 
recikliranih in konfliktnih kovin, se še vedno zahteva potrebna skrbnost, kovine, za katere je 
mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane, pa bi morale biti izključene s področja 
uporabe te uredbe. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali 
kovine iz področja uporabe te uredbe za 
sprostitev v prosti promet v smislu 
člena 79 Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2913/1992;

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 
ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki 
prijavi minerale ali kovine s področja 
uporabe te uredbe za sprostitev v prosti 
promet v svojem imenu, ali osebo, v imenu 
katere se opravi taka prijava. Predstavnik, 
ki opravi prijavo v imenu druge osebe, ali 
predstavnik, ki deluje v svojem imenu in v 
imenu druge osebe, se za namene te
uredbe prav tako obravnava kot uvoznik;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi odprave morebitnih vrzeli si poročevalec prizadeva, da se v opredelitev uvoznika 
vključi tako posrednik, ki opravlja uvoz, kot družba, v imenu katere se opravi carinska 
deklaracija. Tak posrednik kot uvozna družba, v imenu katere se opravi carinska deklaracija, 
se lahko odločita za samopotrditev v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „reciklirane kovine“ pomenijo 
predelane končne ali poporabniške 
proizvode ali predelane odpadne kovine, 
ki nastanejo pri izdelavi proizvodov. 
Reciklirane kovine vključujejo presežne, 
zastarele in odpadne kovinske materiale
ter kovinske materiale z napako, ki 
vsebujejo rafinirane ali predelane kovine, 
primerne za recikliranje v proizvodnji 
kositra, tantala, volframa in/ali zlata; 
minerali, ki so delno predelani ali 
nepredelani ali stranski proizvod druge 



PE546.838v01-00 12/24 PR\1047684SL.doc

SL

rude, niso reciklirane kovine;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec predlaga, da se uporabi opredelitev recikliranih kovin iz smernic OECD o 
potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi 
konfliktov, in območij z visokim tveganjem. Smernice OECD prav tako izključujejo kovine, za 
katere je mogoče upravičeno domnevati, da so reciklirane.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) „sektorska shema“ pomeni 
kombinacijo postopkov, orodij in 
mehanizmov potrebne skrbnosti v 
oskrbovalni verigi, ki jo razvijajo in 
nadzirajo zadevna sektorska združenja, 
vključno z revizijami, ki jih izvedejo tretje 
strani;

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec se želi izogniti podvajanju revizij in zagotoviti usklajenost z obstoječimi 
sektorskimi shemami. Zato poročevalec želi, da se oblikuje postopek za priznavanje 
enakovrednosti po preverjanju, ki ga opravi Komisija. Najprej je treba opredeliti sektorske 
sheme.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a 

Seznam odgovornih uvoznikov

1. Na podlagi informacij, ki jih predložijo 
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države članice v svojih poročilih iz 
člena 15, Komisija sprejme in javno objavi 
sklep, v katerem navede imena in naslove 
odgovornih uvoznikov mineralov s 
področja uporabe te uredbe. 

2. Komisija sprejme seznam ob uporabi 
predloge iz Priloge Ia in v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 13(2). 

3. Komisija redno posodablja informacije, 
ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, 
med drugim tudi na spletu. V primeru 
neustreznih ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti odgovornih uvoznikov 
Komisija odstrani s seznama imena 
uvoznikov, ki jih države članice v skladu s 
členom 14(3) ne priznavajo več za 
odgovorne uvoznike. 

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi povečati prepoznavnost prizadevanj družb, ki so sprejele zaveze na tem 
področju. S tem namenom želi, da Komisija sestavi seznam odgovornih uvoznikov na osnovi 
poročil o izvajanju uredbe, ki jih pripravijo države članice. Ta seznam lahko pomeni za 
družbe dodatno spodbudo za sodelovanje v sistemu, posledična pozitivna (medijska) 
pozornost pa lahko motivira konkurente, da storijo enako.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b 

Sektorske sheme

1. Med prehodnim obdobjem lahko 
zadevna sektorska združenja na Komisijo 
naslovijo vlogo, da se določeni sektorski 
shemi prizna enakovrednost z zahtevami 
te uredbe.

Tovrstna vloga se podpre z dokazili in 
informacijami.
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2. Vloge iz odstavka 1 se lahko nanašajo 
le na sektorske sheme, ki ob začetku 
veljavnosti te uredbe že obstajajo. 

3. Kadar Komisija na podlagi dokazil in 
informacij, zagotovljenih v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, ugotovi, da 
sektorska shema odgovornemu uvozniku, 
ki jo ustrezno izvaja, omogoča, da 
izpolnjuje obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7, 
prizna enakovrednost te sheme.

4. Zainteresirane strani Komisijo obvestijo 
o kakršnih koli spremembah ali 
posodobitvah sektorskih shem, ki jim je 
bila priznana enakovrednost v skladu z 
odstavkom 3.

5. Komisija prekliče priznanje 
enakovrednosti, če ugotovi, da spremembe 
sektorske sheme ogrožajo sposobnost 
odgovornega uvoznika, da izpolnjuje 
obveznosti, določene v členih 4, 5, 6 in 7, 
ali če se ponavljajoči se ali pomembni 
primeri neizpolnjevanja obveznosti 
odgovornih uvoznikov nanašajo na 
pomanjkljivosti sheme.

6. Komisija vzpostavi in posodablja spletni 
register sektorskih shem, ki jim je bila 
priznana enakovrednost. 

7. Odgovorni uvozniki mineralov in kovin, 
za katere je mogoče dokazati, da so bili 
pridobljeni izključno od strani, ki so 
potrjene v okviru sektorske sheme, ki ji je 
bila priznana enakovrednost, ali ki so 
sami potrjeni v okviru sektorske sheme, ki 
ji je bila priznana enakovrednost, so 
izvzeti iz revizije, ki jo izvede tretja stran. 
Takšno potrdilo se nato pošlje pristojnim 
organom.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme seznam v skladu s
predlogo iz Priloge II in regulativnim
postopkom iz člena 13(2). Pri tem se 
posvetuje s sekretariatom OECD.

3. Komisija sprejme seznam ob uporabi 
predloge iz Priloge II in v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 13(2). Pri 
tem se posvetuje s sekretariatom OECD.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec je spremenil ubeseditev postopka v odboru ter uporabil prave predloge in člen 
9(2) uskladil s členom 13(2), v katerem je predlagan svetovalni postopek.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija redno posodablja informacije, 
ki so vključene v seznam. Komisija s 
seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, 
ki jih države članice v skladu s 
členom 14(3) ne priznavajo več kot 
odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in 
rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki 
niso več priznane kot odgovorni uvozniki.

4. Komisija redno posodablja informacije, 
ki so vključene v seznam, ter jih objavlja, 
med drugim tudi na spletu. Komisija s 
seznama odstrani imena talilnic in rafinerij, 
ki jih države članice v skladu s 
členom 14(3) ne priznavajo več kot 
odgovorne uvoznike, ali imena talilnic in 
rafinerij v oskrbovalni verigi uvoznikov, ki 
niso več priznani kot odgovorni uvozniki.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec je spremenil ubeseditev postopka v odboru ter uporabil prave predloge in člen 
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9(2) uskladil s členom 13(2), v katerem je predlagan svetovalni postopek. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sklene, da bo objavila, med 
drugim tudi na spletu, seznam pristojnih 
organov v skladu s predlogo iz Priloge II 
in regulativnim postopkom iz odstavka 2
člena 13. Komisija seznam redno 
posodablja.

2. Komisija sklene, da bo objavila, med 
drugim tudi na spletu, seznam pristojnih 
organov ob uporabi predloge iz Priloge II 
in v skladu svetovalnim postopkom iz 
člena 13(2). Komisija seznam redno 
posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec je spremenil ubeseditev postopka v odboru ter uporabil prave predloge in člen 
9(2) uskladil s členom 13(2), v katerem je predlagan svetovalni postopek. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na 
podlagi pristopa, ki temelji na tveganju.
Poleg tega se pregledi lahko izvedejo, ko 
ima pristojni organ na voljo potrebne 
informacije, vključno s tistimi na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretjih strani, o 
upoštevanju te uredbe s strani odgovornega 
uvoznika.

2. Pregledi iz odstavka 1 se izvedejo na 
podlagi pristopa, ki temelji na tveganju.
Poleg tega se pregledi izvedejo, ko ima 
pristojni organ na voljo potrebne 
informacije, vključno s tistimi na podlagi 
utemeljenih pomislekov tretjih strani, o 
upoštevanju te uredbe s strani odgovornega 
uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi zagotoviti, da pristojni organ države članice ne zlorablja diskrecijske 
pravice in izvede preglede, kadar ima na voljo potrebne utemeljene trditve. Poročevalec želi 
zato zamenjati „se pregledi lahko izvedejo“ s „se pregledi izvedejo“.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s 
pisnim postopkom, se pisni postopek 
zaključi brez izida, če v roku za 
predložitev mnenja tako odloči predsednik 
odbora ali če to zahteva navadna večina 
članov odbora.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da vključitev določbe o nepridobitvi mnenja v to poročilo ni utemeljena, 
zato predlaga, da se drugi del člena 13(2) črta.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji vsako leto 
najpozneje do 30. junija predložijo 
poročilo o izvajanju te uredbe v prejšnjem 
koledarskem letu, vključno s kakršnimi 
koli informacijami o odgovornih 
uvoznikih, kot je določeno v členu 7(1)(a), 
členu 7(2) ter členu 7(3)(a) in (c).

1. Države članice Komisiji vsako leto 
najpozneje do 30. junija predložijo 
poročilo o izvajanju te uredbe v prejšnjem 
koledarskem letu, vključno s kakršnimi 
koli informacijami o odgovornih 
uvoznikih, kot je določeno v členu 7(1)(a), 
členu 7(2), členu 7(3)(a) in (c) ter členu 
7a(1).

Or. en

Obrazložitev

Ker morajo države članice zagotoviti informacije o imenih in naslovih odgovornih uvoznikov 
(glej člen 7a(1)), bi bilo treba to vključiti tudi v člen 15(1).
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe 
in potem vsakih šest let Komisija pregleda 
delovanje in učinkovitost te uredbe, 
vključno s spodbujanjem in stroški 
odgovornega pridobivanja mineralov iz
njenega področja uporabe z območij, 
prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 
visokim tveganjem. Komisija poročilo o 
pregledu predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

3. Dve leti po začetku uporabe te uredbe in 
potem vsaka tri leta Komisija pregleda 
delovanje in učinkovitost te uredbe, 
vključno s spodbujanjem in stroški 
odgovornega pridobivanja mineralov z
njenega področja uporabe z območij, 
prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 
visokim tveganjem. Komisija poročilo o 
pregledu predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Or. en

Obrazložitev
Poročevalec meni, da bi morala biti uredba v uporabi vsaj dve leti, preden bi se lahko opravil 
ustrezen pregled. Glede na to, da bo Komisija za vzpostavitev struktur, potrebnih za delovanje 
sistema, potrebovala dve leti, bi bilo primerno, da se pregled opravi dve leti po začetku 
uporabe. Drugi pregled pa se ne bi smel opraviti po šestih letih, kot predlaga Komisija, 
temveč po treh letih.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od …* 

__________________

* UL: Prosimo, vstavite datum: dve leti po 
datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec razume, da bosta za vzpostavitev struktur, potrebnih za delovanje sistema, 
potrebni dve leti, zato predlaga, da se uredba začne uporabljati dve leti po začetku 
veljavnosti. 
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia 

Predloga seznama odgovornih uvoznikov 
iz člena 3

Stolpec A: Imena uvoznikov po 
abecednem vrstnem redu

Stolpec B: Naslov uvoznika

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec podpira predlog v sporočilu Komisije, da se poveča prepoznavnost prizadevanj 
družb, ki so sprejele zaveze na tem področju. S tem namenom želi, da Komisija sestavi seznam 
odgovornih uvoznikov na osnovi poročil o izvajanju uredbe, ki jih pripravijo države članice. 
Ta seznam lahko pomeni za družbe dodatno spodbudo za sodelovanje v sistemu, posledična 
pozitivna (medijska) pozornost pa lahko motivira konkurente, da storijo enako.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga II – Predloga seznama odgovornih talilnic in rafinerij iz člena 8 – stolpec C a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolpec Ca: Vrsta minerala

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec želi doseči čim večjo preglednost in dostopnost seznama talilnic in rafinerij. 
Dobro bi bilo, če bi seznam vseboval dodaten stolpec, v katerem bi bila navedena vrsta 
minerala (kositer, volfram, tantal ali zlato). Z ustrezno funkcijo iskanja bi bilo lahko to orodje 
zelo dostopno in bi ustvarjalo na trgu pritisk, ki bi vse talilnice in rafinerije spodbujal, da si 
prizadevajo za izpolnjevanje pogojev za uvrstitev na seznam odgovornih talilnic in rafinerij.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 5. marca 2014 predstavila zakonodajni predlog, katerega namen je 
dodatno otežiti oboroženim skupinam na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, in območjih 
z visokim tveganjem financiranje njihovih aktivnosti prek izkopavanja mineralov in trgovanja 
z njimi. Osrednji namen tega pristopa je olajšati družbam odgovorno pridobivanje kositra, 
tantala, volframa in zlata ter spodbujati zakonite trgovinske poti.

Zgodovinsko ozadje

Predlog je prispevek EU k mednarodnim prizadevanjem za odpravo težav v državah, ki so 
bogate z viri, a so podvržene oboroženim sporom, kot je območje afriških Velikih jezer, ter 
tudi izhaja iz spoznanj, pridobljenih pri teh prizadevanjih. Leta 2011 oziroma 2010 sta bila 
sprejeta dva najbolj znana ukrepa: smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige 
oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim 
tveganjem (v nadaljnjem besedilu: smernice OECD o potrebni skrbnosti) in oddelek 1502 
ameriškega zakona o Dodd-Frankovi reformi Wall Streeta in varstvu potrošnikov. 

Vsebina

Komisija predlaga osnutek uredbe, tudi kot odgovor na resolucije Parlamenta, ki vzpostavlja 
sistem EU za samopotrjevanje uvoznikov kositra, tantala, volframa in zlata, ki se odločijo, da 
bodo odgovorno uvažali v Unijo. Samopotrjevanje od uvoznikov teh kovin in njihovih rud iz 
EU zahteva, da izvajajo „potrebno skrbnost“ – tj. da se izogibajo povzročanju škode na terenu 
– s spremljanjem in upravljanjem svojih nakupov in prodaje v skladu s petimi koraki smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o potrebni skrbnosti. Uredba daje 
uvoznikom iz EU priložnost za okrepitev obstoječih prizadevanj za zagotavljanje neoporečnih 
oskrbovalnih verig pri zakonitem trgovanju z gospodarskimi subjekti na območjih, prizadetih 
zaradi konfliktov. Ker želi povečati javno odgovornost talilnic in rafinerij, okrepiti 
preglednost oskrbovalnih verig in olajšati odgovorno pridobivanje mineralov, si EU 
prizadeva, da bi vsako leto objavila seznam evropskih in globalnih „odgovornih talilnic in 
rafinerij“. EU je z več kot 400 uvozniki tovrstnih rud in kovin eden največjih trgov za kositer, 
tantal, volfram in zlato.

Podpora predlogu Komisije

Poročevalec na splošno podpira predlog uredbe, ki ga je pripravila Komisija. Predlog se 
osredotoča na najbolj učinkovit člen oskrbovalne verige EU za te minerale, tj. talilnice in 
rafinerije mineralov, da bi olajšal pretok informacij o potrebni skrbnosti do končnih 
uporabnikov. Talilnice in rafinerije so zadnja točka, ne kateri je še mogoče ugotoviti izvor 
mineralov. Kakršne koli informacije, ki jih talilnice in rafinerije lahko pridobijo o svojih 
dobaviteljih, so pomembne za potrebno skrbnost. Predlog Komisije omogoča podjetjem EU, 
da bolje izpolnjuje zahteve Dodd-Frankove reforme. 

Poročevalec se tudi strinja, da bi moral ta sistem EU (tako kot smernice OECD) veljati za vsa 
območja, prizadeta zaradi konfliktov, in območja z visokim tveganjem. Za razliko od 
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ameriškega Zakona o Dodd-Frankovi reformi, ki se trenutno osredotoča samo na območja 
afriških Velikih jezer, EU želi, da se družbe po vsem svetu izogibajo povzročanju škode. 
Poročevalec meni, da EU ne bi smela sestaviti seznama območij, prizadetih zaradi konfliktov, 
in območij z visokim tveganjem, temveč bi morala v priročniku družbam raje zagotoviti 
orodja, ki jih potrebujejo za izvajanje potrebne skrbnosti. 

Poročevalec podpira prostovoljni pristop, ki se odraža v predlogu Komisije. Poročevalec 
meni, da bi moral tržni pritisk na majhnem preglednem trgu uvoznikov ter talilnic in rafinerij 
sprožiti visoko stopnjo sodelovanja. Poročevalec pozdravlja spremljevalne ukrepe za 
spodbujanje visoke stopnje sodelovanja, ki so predvideni v spremnem sporočilu,1 in upa, da 
bo te ukrepe ne le mogoče izvajati vzporedno z uredbo, temveč da bo o njihovem izvajanju 
obveščen tudi Parlament.

Poročevalec poleg tega meni, da odločitev za prostovoljni pristop omogoča EU učinkovitejše 
sodelovanje s shemami za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki so jih razvila poslovna 
združevanja, ki so v skladu s smernicami OECD določila globalne standarde na svojih 
področjih delovanja. 

Odgovorni uvozniki lahko pridobivajo surovine zgolj v talilnicah/rafinerijah, v katerih je 

tretja stran izvedla revizijo. S pomočjo teh revizij bo sistem EU omogočal dober vpogled v 

dobavitelje in rudnike. Postopno povečevanje števila revidiranih talilnic bo omogočilo 

prilagoditev sektorja na pravila brez pretresov pri oskrbi. 

Prostovoljni pristop bo zanimiv za napredne odgovorne družbe, ki želijo pristopiti. Ta skupina 
se bo zaradi konkurenčnih pritiskov na trgu postopoma povečevala. Družbe se lahko odločijo 
za pridružitev v lastnem ritmu. Odločitev za pridružitev je mogoče dobro pripraviti ter tako 
omejiti stroške in posledice. 

Poročevalec želi sodelovati z odgovornimi podjetji, da bi se izognili začasnim primanjkljajem 
v ponudbi in zmanjševanju gospodarske dejavnosti na območjih, prizadetih zaradi konfliktov, 
ter spodbujali zakonito trgovanje. 

Direktiva o nefinančnem poročanju

Poročevalec spodbuja uporabo obstoječih orodij za spodbujanje poročanja o potrebni 
skrbnosti v oskrbovalni verigi pri trgovanju z minerali. Direktiva o razkritju nefinančnih 
informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin od velikih podjetij 
z več kot 500 zaposlenimi zahteva razkritje informacij o njihovi politiki na področju 
človekovih pravic, protikorupcijski politiki in politiki potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. 
Direktiva nalaga Komisiji, da leta 2016 pripravi smernice za lažje razkrivanje teh informacij 
po začetku veljavnosti leta 2017. Poročevalec bo pomagal prepričati Komisijo, da v te 
smernice vključi tudi kazalnike uspešnosti glede obveznosti razkritja v zvezi s trgovanjem z 
minerali, za katere velja ta uredba. Težave, povezane z vpletenostjo družb v takšno trgovanje 
s konfliktnimi minerali, ki lahko s stranskimi učinki krepi spore, so preveč pomembne, da jih 

                                               
1 Skupno sporočilo „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z 
visokim tveganjem: za celostni pristop EU“ z dne 5. marca 2014, (JOIN (2014) 8)



PR\1047684SL.doc 23/24 PE546.838v01-00

SL

v tem kontekstu ne bi upoštevali. Ko se bo Komisija zavezala temu, bodo obveznosti 
poročanja, kot so predvidene v smernicah OECD, veljale tudi za velike družbe v EU. 

Mala in srednja podjetja

Poročevalec meni, da bi morala imeti MSP možnost, da sodelujejo v sistemu EU, če želijo biti 
del skupine naprednih, vendar jih k temu ne želi prisiliti. Poročevalec meni, da ima tudi v tem 
smislu Komisija prav, ko se je odločila za prostovoljni pristop. Z ustreznimi spodbudami in 
pomočjo, kot jih predvidevajo spremljevalni ukrepi, bi lahko MSP prepričali, da sodelujejo 
prostovoljno in skladno s svojo poslovno logiko. 

Povečevanje učinkovitosti uredbe

Poročevalec predlaga dodatne spremembe, s katerimi želi povečati učinkovitost uredbe. Da bi 
se izognili kaznovanju okolju prijaznih gospodarskih subjektov, je po mnenju poročevalca 
pravilno, da se upoštevajo smernice OECD in se izključijo kovine, za katere je mogoče 
upravičeno domnevati, da so reciklirane To odraža tako modrost smernic OECD kot tudi 
potrebno skrbnost, ki bo nenehno potrebna, če želimo ustaviti zlorabe. 

Številni sistemi potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi že obstajajo. Poročevalec se želi
izogniti dvojnim revizijam. Prostovoljni sistem bi moral biti karseda uspešen in učinkovit. 
Komisija bi morala razviti ustrezna orodja za ocenjevanje delovanja drugih sistemov potrebne 
skrbnosti v oskrbovalni verigi. Razviti bi bilo treba jasna merila, ob upoštevanju katerih bi se 
določilo, kateri od teh sistemov se priznajo. 

Poročevalec podpira pregled po treh letih kot pomemben sestavni del ustvarjanja čim 
uspešnejšega sistema. Točen čas pregleda bo vsekakor odvisen od tega, kdaj bo sistem začel 
delovati. Preteči morata dva letna cikla, preden je smiselno opraviti pregled. 

Povečanje sodelovanja v sistemu z ustreznimi spodbudami 

Poročevalec želi, da bi bila podjetja, ki ravnajo pravilno, čim bolj prepoznavna. Seznam 

talilnic bi moral vključevati stolpec z mineralom ter omogočati razvrščanje talilnic/rafinerij 

glede na mineral, da bi lahko uvozniki in drugi zlahka iskali po dokumentu.

Podobno želi poročevalec vzpostaviti tudi seznam odgovornih uvoznikov. Uvozniki, ki se 
odločijo, da se bodo dodatno potrudili, bi morali biti za to nagrajeni in imeti priložnost, da na 
ta račun izboljšajo svojo javno podobo. S seznamom odgovornih uvoznikov se ta cilj lahko 
doseže. 

Poročevalec meni, da je sodelovanje uvoznikov in talilnic/rafinerij ključnega pomena za 
uspešnost te uredbe. S pomočjo spremljevalnih ukrepov, kot so spodbude za MSP, se bo 
število sodelujočih uvoznikov še povečalo, zaradi česar bo sistem še boljši. 

Poročevalec prav tako želi, da se opredelitev uvoznikov razširi in omogoči tudi trgovcem, da 
se samopotrdijo in sodelujejo v novem sistemu.
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Udeležba Parlamenta in postopek v odboru

Poročevalec se zaveda, da bo veliko praktičnih težav obravnavanih v okviru priročnikov in 
smernic. Poročevalec želi s kolegi v Parlamentu razpravljati o tem, kako najti pravo 
ravnovesje glede prilagodljivosti delovanja pri izvajanju in kako lahko zakonodajalec še na 
druge načine ustrezno sodeluje pri pomembnih praktičnih vprašanjih, kot je pogostost 
zahtevanih revizij.

Poleg tega želi poročevalec predlagati nekaj sprememb glede postopka v odboru. Če uredba 
dejansko ne bo dodelila Komisiji nikakršne diskrecijske pravice in bo od nje zahtevala le 
izvajanje, so primerni izvedbeni akti. Če pa se med zakonodajnim postopkom narava tega 
odnosa spremeni in Komisija zaradi predlogov sprememb dobi več diskrecijskih pooblastil, bi 
lahko bili primernejši delegirani akti.

Poročevalec želi že na tej točki zavrniti zastarel regulativni postopek in ga zamenjati s 
svetovalnim postopkom, kot ga predvideva Komisija v členu 13(2). Poročevalec se poleg tega 
ne strinja z vključitvijo določbe o nepridobitvi mnenja.


