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13.5.2015 A8-0141/100 

Pozměňovací návrh  100 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

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. 2 – písm. h 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) „zodpovědným dovozcem“ se rozumí 

každý dovozce, který se rozhodne provádět 

autocertifikaci podle pravidel stanovených 

v tomto nařízení; 

vypouští se 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Pozměňovací návrh  101 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
za skupinu GUE/NGL 

 

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. 2 – písm. q a (nové) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 qa) „podnikem v povýrobní části 

dodavatelského řetězce“ se rozumí každá 

fyzická nebo právnická osoba působící v 

povýrobní části dodavatelského řetězce, 

která uvádí jakýkoli produkt sestávající 

ze zahrnutých nerostných surovin a kovů 

nebo obsahující zahrnuté nerostné 

suroviny a kovy poprvé na vnitřní trh za 

účelem distribuce nebo použití pro 

obchodní činnost; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Pozměňovací návrh  102 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
za skupinu GUE/NGL 

 

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. 2 – písm. q b (nové) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 qb) „mikropodnikem“, jak je definován 

v doporučení Komise ze dne 6. května 

2003 o definici mikropodniků a malých 

a středních podniků, se rozumí podnik, 

který zaměstnává méně než deset osob a 

jehož roční obrat nebo bilanční suma 

roční rozvahy nepřevyšuje 2 miliony 

EUR; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Pozměňovací návrh  103 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 – název 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Autocertifikace zodpovědných dovozců Prohlášení zodpovědných dovozců 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Pozměňovací návrh  104 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 dovozce nerostných surovin nebo 

kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 

oznámí příslušnému orgánu členského 

státu, 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. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Pozměňovací návrh  105 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 zodpovědní dovozci 

nerostných surovin nebo kovů spadajících 

do působnosti tohoto nařízení dodržují své 

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

nařízení. 

  

Or. en 

 

 


