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13.5.2015 A8-0141/60 

Изменение  60 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се създава 

система на Съюза за самостоятелно 

сертифициране на надлежната проверка 

на веригата на доставки, с цел да се 

ограничат възможностите за въоръжени 

групировки и сили за сигурност
12
 да 

търгуват с калай, тантал и волфрам, с 

рудите на тези метали и със злато. Тя 

има за цел да осигури прозрачност и 

правна сигурност по отношение на 

практиките за снабдяване на 

вносителите и снабдяването на 

топилните предприятия и 

обогатителните фабрики от засегнати от 

конфликти и високорискови зони. 

1. С настоящия регламент се създава 

система на Съюза за сертифициране на 

надлежната проверка на веригата на 

доставки, с цел да се ограничат 

възможностите за въоръжени 

групировки и сили за сигурност
12
 да 

търгуват с калай, тантал и волфрам, с 

рудите на тези метали и със злато. Тя 

има за цел да осигури прозрачност и 

правна сигурност по отношение на 

практиките за снабдяване на 

вносителите и снабдяването на 

топилните предприятия и 

обогатителните фабрики от засегнати от 

конфликти и високорискови зони. 

__________________ __________________ 

12
 „Въоръжени групировки и сили за 

сигурност“, както са определени в 

приложение II към Насоки на ОИСР по 

надлежната проверка за отговорни 

вериги за доставки на полезни 

изкопаеми от засегнати от конфликти и 

високорискови зони: второ издание, 

издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12
 „Въоръжени групировки и сили за 

сигурност“, както са определени в 

приложение II към Насоки на ОИСР по 

надлежната проверка за отговорни 

вериги за доставки на полезни 

изкопаеми от засегнати от конфликти и 

високорискови зони: второ издание, 

издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Изменение  61 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

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 топилните 

предприятия, обогатителните 

фабрики и вносителите на полезни 

изкопаеми на Съюза; както и 

задълженията на вносителите на 

стопени и обогатени метали, които 

изберат да бъдат сертифицирани като 

отговорни вносители.  Полезните 

изкопаеми и металите, обхванати от 

настоящия регламент, са посочени в 

приложение І. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Изменение  62 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки вносител на обхванатите от 

регламента полезни изкопаеми или 

метали може самостоятелно да се 

сертифицира като отговорен 

вносител, като декларира пред 

компетентен орган на съответната 

държава членка, че спазва задълженията 

за надлежна проверка на веригата на 

доставки, посочени в настоящия 

регламент. Декларацията съдържа 

документация, в която вносителят 

потвърждава, че спазва 

задълженията, и която включва 

резултатите от извършения одит от 

независима трета страна. 

1. Топилните предприятия, 

обогатителните фабрики и 

вносителите на Съюза на обхванатите 

от регламента полезни изкопаеми или 

метали декларират пред компетентен 

орган на съответната държава членка, че 

спазват задълженията за надлежна 

проверка на веригата на доставки, 

посочени в настоящия регламент. 

Декларацията съдържа необходимата 

документация, която показва 

спазването на тези задължения от 

страна на вносителя, включително 

чрез одит от независима трета страна. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/63 

Изменение  63 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всеки вносител от Съюза на 

стопени или обогатени метали, 

обхванати от настоящия регламент, 

може да се сертифицира като 

отговорен вносител, като декларира, 

че спазва задълженията за надлежна 

проверка на веригата на доставки, 

посочени в настоящия регламент, 

пред компетентен орган на 

съответната държава членка. Тази 

декларацията съдържа необходимата 

документация, която показва 

спазването на тези задължения от 

страна на вносителя, включително 

чрез одит от независима трета 

страна. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Изменение  64 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи на държавата 

членка извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че самостоятелно сертифицираните 

отговорни вносители на обхванатите 

от настоящия регламент полезни 

изкопаеми или метали спазват своите 

задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 

от регламента. 

2. Компетентните органи на държавата 

членка извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че топилните предприятия, 

обогатителните фабрики и 

вносителите на полезни изкопаеми на 

Съюза, както и сертифицираните 

отговорни вносители на стопени или 

обогатени метали спазват своите 

задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 

от регламента. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Изменение  65 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя като цел на одита 

съответствието на практиките за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки на отговорния вносител с 

членове 4, 5 и 7 от настоящия 

регламент; 

б) генерира констатации и определя, 

като цел на одита и въз основа на 

събраните данни, съответствието на 

практиките за надлежна проверка на 

веригата на доставки на топилното 

предприятие, обогатителната 

фабрика или вносителя с членове 4, 5 

и 7 от настоящия регламент и прави 

препоръки в одитния доклад за 

подобряване на практиките на 

надлежна проверка на веригата на 

доставки на одитираното лице, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Изменение  66 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Най-късно до 31 март всяка година 

отговорният вносител на обхванати 

от настоящия регламент полезни 

изкопаеми или метали предоставя на 

компетентния орган на държавата 

членка следните документи за 

календарния период на предходната 

година: 

1. Най-късно до 31 март всяка година 

топилните предприятия, 

обогатителните фабрики или 

вносителите на обхванати от 

настоящия регламент полезни 

изкопаеми, както и сертифицираните 

отговорни вносители на стопени или 

обогатени метали, предоставят на 

компетентния орган на държавата 

членка следните документи за 

календарния период на предходната 

година: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Изменение  67 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Сертифицираните отговорни 

вносители на стопени и обогатени 

метали се освобождават от 

изискването за одит от независима 

трета страна съгласно член 3, 

параграф 1а от настоящия 

регламент, ако представят 

съществени доказателства, че всички 

топилни предприятия и 

обогатителни фабрики по тяхната 

верига на доставки спазват 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

Or. en 



 

AM\1061640BG.doc  PE555.216v01-00 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Изменение  68 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За топилните предприятия и 

обогатителните фабрики, включени в 

този списък, се счита, че те спазват 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Изменение  69 

Мариел дьо Сарнез 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0141/2015 

Юлиу Винклер 

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) 

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 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. В 

зависимост от резултатите от 

оценката на въздействието, тези 

доклади могат да бъдат придружени от 

подходящи законодателни предложения, 

които да включват мерки със 

задължителен характер, включително 

задължения за информиране; 

Or. en 

 

 


