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13.5.2015 A8-0141/106 

Изменение  106 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Рина Роня Кари, 

Малин Бьорк, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 4 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) когато дадено предприятие може 

основателно да заключи, че 

суровините произлизат единствено 

от преработени източници или скрап, 

при надлежно отчитане на 

търговската тайна, то: а) 

оповестява публично своето 

заключение; и б) описва с разумни 

подробности мерките за надлежна 

проверка, които е приложило, за да 

стигне до тава заключение. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Изменение  107 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Рина Роня Кари, 

Малин Бьорк, Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Усилия за надлежна проверка на 

предприятията надолу по веригата 

 1. 24 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент 

предприятията надолу по веригата 

полагат добросъвестни усилия и 

предприемат всички разумни 

действия за установяване и справяне с 

рисковете по своите вериги за 

доставки на суровини в съответствие 

с членове 4 и 5, включително чрез: 

 а) изграждане на подходяща система 

на управление на дружеството; 

 б) определяне, доколкото е възможно, 

на топилните предприятия и 

обогатителните фабрики в своите 

вериги за доставки на суровини; 

 б) оценка на практиките за надлежна 

проверка на тези топилни 

предприятия и обогатителни 

фабрики въз основа на налични 

одитни доклади и/или по 



 

AM\1061643BG.doc  PE555.216v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

целесъобразност друга съответна 

информация; 

 в) полагане на разумни и подходящи 

усилия за намаляване на рисковете в 

съответствие със своята политика 

за надлежна проверка и план за 

управление на риска; както и 

 г) публично докладване, започвайки 48 

месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент, възможно 

най-широко, включително по 

интернет и на годишна основа, на 

своите политики и практики за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки за отговорно снабдяване. 

 2. Всички предприятия надолу по 

веригата могат да полагат тези 

усилия чрез участие в инициирани от 

промишлеността програми и да 

гарантират, че прогресивно, измеримо 

и своевременно подобряват 

изпълнението на своите задължения 

по настоящия член. 

 3. Микропредприятията, съгласно 

определението в член 2рб, които са 

предприятия надолу по веригата, 

могат да провеждат надлежна 

проверка в съответствие с параграфи 

1 и 2 на доброволно основа. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Изменение  108 

Хелмут Шолц, Ане-Мари Миньор, Лола Санчес Калдентей, Рина Роня Кари, 

Малин Бьорк, Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7б 

 Промишлени схеми 

 1. Съответните промишлени схеми 

могат да подадат заявление до 

Комисията за акредитиране на 

своята схема съгласно настоящия 

регламент. Такова заявление се 

подкрепя с доказателства и 

информация. 

 2. Когато въз основа на 

доказателствата и информацията, 

предоставени в съответствие с 

параграф 1, Комисията определи, че 

промишлената схема – ако се 

изпълнява ефективно от отговорен 

вносител – позволява на въпросния 

отговорен вносител да спазва 

задълженията си в съответствие с 

членове 4, 5, 6 и 7, одитите, 

изготвяни в рамките на схемите, се 

признават съгласно настоящия 

регламент. 

 3. Заинтересованите страни 

информират Комисията за всяка 
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промяна или актуализация на 

промишлените схеми, акредитирани 

съгласно параграф 3. 

 4. Комисията оттегля 

акредитацията, когато установи, че 

промените или актуализирането на 

дадена промишлена схема 

компрометират способността на 

отговорния вносител да спазва 

задълженията си съгласно членове 4, 

5, 6 и 7, или когато повтарящи се или 

значими случаи на неспазване от 

страна на отговорен вносител са 

свързани с недостатъци в схемата. 

 6. Комисията създава и редовно 

актуализира основан на интернет 

регистър на акредитираните 

промишлени схеми. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/109 

Изменение  109 

Хелмут Шолц, Рина Роня Кари, Малин Бьорк, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома 

Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 13 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 13а 

 Разширяване на обхвата на ресурсите 

 1. Комисията прави редовен преглед 

на развитието по отношение на 

приноса на глобалната търговия с 

природни ресурси за възникването на 

конфликти и нарушенията на 

правата на човека в засегнатите от 

конфликти и високорискови зони, 

разработването на международни 

стандарти за отговорно снабдяване и 

опита, натрупан при прилагането на 

настоящия регламент. В хода на 

прегледа Комисията взема под 

внимание по-специално получената 

от Комисията информация съгласно 

и за целите на член 15 и 

информацията, предоставена от 

международните организации или 

организациите на гражданското 

общество и засегнатите трети 

страни. 

 2. Комисията прави редовен преглед 

на обхвата на ресурсите, посочени в 
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приложение І, в светлината на 

информацията, получена в 

съответствие с параграф 1, с цел 

ефективно постигане на целта на 

настоящия регламент, посочена в 

член 1. Приложение І се преразглежда 

с оглед разширяване на списъка на 

обхванатите ресурси и с оглед 

установяване на допълнителни  

ключови точки на трансформация и 

проследяване във веригите за 

доставки на обхванати ресурси с оглед 

на укрепването на надлежната 

проверка на веригата на доставки. 

Такъв преглед се прави не по-рядко от 

всеки 6 месеца. 

 3. Комисията може да приема 

делегирани актове с цел разширяване 

на списъка на обхванатите ресурси, 

както е посочено в параграф 2. 

Комисията има правомощия да 

изменя приложения I и II в 

съответствие с член 290 от ДФЕС. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Изменение  110 

Хелмут Шолц, Рина Роня Кари, Малин Бьорк, Хосу Хуаристи Абаунс, Палома 

Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 16 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 16а 

 Приложение І.  Списък на 

обхванатите от регламента ресурси 

 Хром 

 Антрацитни въглища 

 Кобалт 

 Мед 

 Диаманти 

 Злато 

 Нефрит 

 Лапис лазули 

 Редкоземни елементи 

 Рубини 

 Сапфир 

 Тантал 

 Калай 

Or. en 

 


