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13.5.2015 A8-0141/60 

Pozměňovací návrh  60 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 

pro autocertifikaci založenou na náležité 

péči v rámci dodavatelského řetězce 

s cílem omezit možnosti ozbrojených 

skupin a bezpečnostních sil
12
 podílet se na 

obchodu s cínem, tantalem, wolframem, 

jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby 

zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde 

o dodavatelské postupy dovozců a subjektů 

zabývajících se tavením a rafinací, jež 

získávají nerostné suroviny z oblastí 

postižených konflikty a vysoce rizikových 

oblastí. 

1. Tímto nařízením se zřizuje systém Unie 

pro certifikaci založenou na náležité péči 

v rámci dodavatelského řetězce s cílem 

omezit možnosti ozbrojených skupin 

a bezpečnostních sil
12
 podílet se na 

obchodu s cínem, tantalem, wolframem, 

jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby 

zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde 

o dodavatelské postupy dovozců a subjektů 

zabývajících se tavením a rafinací, jež 

získávají nerostné suroviny z oblastí 

postižených konflikty a vysoce rizikových 

oblastí. 

__________________ __________________ 

12
 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ 

ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro 

náležitou péči v zodpovědných 

dodavatelských řetězcích nerostných 

surovin z oblastí postižených konflikty či 

vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, 

vydavatelství OECD (OECD(2013)). 

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

en. 

12
 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ 

ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro 

náležitou péči v zodpovědných 

dodavatelských řetězcích nerostných 

surovin z oblastí postižených konflikty či 

vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, 

vydavatelství OECD (OECD(2013)). 

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

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Pozměňovací návrh  61 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 

se náležité péče v dodavatelském řetězci 

pro dovozce působící v Unii, kteří se 

rozhodnou provádět autocertifikaci jako 

zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů 

sestávajících z cínu, tantalu, wolframu 

a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak 

je stanoveno v příloze I. 

2. Toto nařízení stanoví povinnost týkající 

se náležité péče v dodavatelském řetězci 

pro subjekty působící v Unii a zabývající 

se tavením, rafinací a dovozem 

nerostných surovin; dále stanoví 

povinnost pro dovozce tavených 

a rafinovaných kovů, kteří se rozhodnou 

získat certifikaci jako zodpovědní dovozci. 

Nerostné suroviny a kovy, na které se toto 

nařízení vztahuje, jsou uvedeny 

v příloze I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Pozměňovací návrh  62 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 

kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 

může provést autocertifikaci jako 

zodpovědný dovozce tak, že příslušnému 

orgánu členského státu oznámí, že 

dodržuje povinnosti náležité péče 

v dodavatelském řetězci stanovené v tomto 

nařízení. Oznámení musí obsahovat 

dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje své 

dodržování povinností, včetně výsledků 

nezávislých auditů provedených třetí 

stranou. 

1. Každý subjekt v Unii zabývající se 

tavením, rafinací a dovozem nerostných 

surovin, na které se vztahuje toto na řízení, 

oznámí příslušnému orgánu členského 

státu, že dodržuje povinnosti náležité péče 

v dodavatelském řetězci stanovené v tomto 

nařízení. Oznámení musí obsahovat 

nezbytnou dokumentaci prokazující, že 

dovozce tyto povinnosti dodržuje, včetně 

nezávislého auditu provedeného třetí 

stranou. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Pozměňovací návrh  63 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Každý dovozce tavených nebo 

rafinovaných kovů, na které se vztahuje 

toto nařízení, se sídlem v Unii může 

provést certifikaci jako zodpovědný 

dovozce tak, že příslušnému orgánu 

členského státu oznámí, že dodržuje 

povinnosti náležité péče v rámci 

dodavatelského řetězce stanovené v tomto 

nařízení. Toto oznámení musí obsahovat 

nezbytnou dokumentaci prokazující, že 

dovozce tyto povinnosti dodržuje, včetně 

nezávislého auditu provedeného třetí 

stranou. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Pozměňovací návrh  64 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 2 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušné orgány členských států musí 

provádět vhodné následné kontroly, aby 

bylo zajištěno, že zodpovědní dovozci 

nerostných surovin nebo kovů spadajících 

do působnosti tohoto nařízení, kteří 

provedli autocertifikaci, dodržují své 

povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto 

nařízení. 

2. Příslušné orgány členských států musí 

provádět vhodné následné kontroly, aby 

bylo zajištěno, že subjekty Unie zabývající 

se tavením, rafinací a dovozem kovů, 

stejně jako certifikovaní zodpovědní 

dovozci tavených nebo rafinovaných kovů 

dodržují své povinnosti podle článků 4, 5, 

6, a 7 tohoto nařízení. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Pozměňovací návrh  65 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 

péče v dodavatelském řetězci 

u zodpovědného dovozce s ustanoveními 

článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení; 

b) vyvodí závěry a stanoví jako cíl auditu 

a na základě shromážděných důkazů 

shodu náležité péče v dodavatelském 

řetězci subjektů zabývajících se tavením, 

rafinací nebo dovozem s ustanoveními 

článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení, 

a formuluje ve zprávě o auditu 

doporučení ke zlepšení náležité péče 

v dodavatelském řetězci určená 

auditovanému subjektu; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Pozměňovací návrh  66 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 1 – návětí 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději do 31. března každého roku 

zodpovědný dovozce nerostných surovin 

nebo kovů, které spadají do oblasti 

působnosti tohoto nařízení, předloží 

příslušnému orgánu členského státu 

následující dokumentaci za kalendářní 

období předchozího roku: 

1. Nejpozději do 31. března každého roku 

všechny subjekty Unie zabývající se 

tavením, rafinací a dovozem kovů, které 

spadají do oblasti působnosti tohoto 

nařízení, stejně jako všichni certifikovaní 

zodpovědní dovozci tavených nebo 

rafinovaných kovů předloží příslušnému 

orgánu členského státu následující 

dokumentaci za kalendářní období 

předchozího roku: 

Or. en 



 

AM\1061640CS.doc  PE555.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.5.2015 A8-0141/67 

Pozměňovací návrh  67 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Certifikovaní zodpovědní dovozci 

tavených a rafinovaných kovů jsou 

osvobozeni od provádění nezávislých 

auditů třetích stran podle čl. 3 odst. 1a 

tohoto nařízení, pokud předloží věcné 

důkazy, že všechny subjekty zabývající se 

tavením a rafinací v jejich dodavatelském 

řetězci dodržují ustanovení tohoto 

nařízení. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Pozměňovací návrh  68 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Subjekty zabývající se tavením a rafinací 

uvedené na tomto seznamu se považují za 

subjekty dodržující ustanovení tohoto 

nařízení. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Pozměňovací návrh  69 
Marielle de Sarnez 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených 

konflikty a vysoce rizikových oblastí 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 16 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Komise by měla pravidelně podávat 

Radě a Evropskému parlamentu zprávy 

o účinnosti systému. Tři roky po vstupu 

tohoto nařízení v platnost a poté každých 

šest let by měla Komise přezkoumat jeho 

fungování a účinnost, a to včetně přezkumu 

podpory zodpovědného získávání 

nerostných surovin, na které se vztahuje, 

z oblastí postižených konflikty a vysoce 

rizikových oblastí. Zprávy mohou být 

případně doplněny o příslušné legislativní 

návrhy, které mohou obsahovat závazná 

opatření. 

(16) Komise by měla pravidelně podávat 

Radě a Evropskému parlamentu zprávy 

o účinnosti systému. Tři roky po vstupu 

tohoto nařízení v platnost a poté každých 

šest let by měla Komise přezkoumat jeho 

fungování a účinnost, a to včetně přezkumu 

podpory zodpovědného získávání 

nerostných surovin, na které se vztahuje, 

z oblastí postižených konflikty a vysoce 

rizikových oblastí. Na základě výsledků 

posouzení dopadu mohou být zprávy 

doplněny o příslušné legislativní návrhy, 

které mohou obsahovat závazná opatření, 

včetně informačních povinností. 

Or. en 

 

 


