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13.5.2015 A8-0141/106 

Predlog spremembe  106 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) Kadar lahko podjetje utemeljeno 
sklepa, da zajeti proizvodi izvirajo samo iz 
recikliranih ali odpadnih virov, ob 
ustreznem upoštevanju poslovne 
zaupnosti: (a) javno razkrije svojo 
ugotovitev in (b) razumno podrobno opiše 
ukrepe potrebne skrbnosti, ki jih je 
izvedel, da je prišel do te ugotovitve. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Predlog spremembe  107 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 
Člen 7 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Potrebna skrbnost podjetij v spodnjem 
delu oskrbovalne verige 

 1. Po preteku 24 mesecev od začetka 
veljavnosti te uredbe vsa podjetja v 
spodnjem delu oskrbovalne verige 
sprejmejo vse razumne ukrepe in si v 
dobri veri prizadevajo, da bi v skladu s 
členoma 4 in 5 opredelila in obvladala 
tveganja v svojih verigah za oskrbovanje z 
viri, med drugim: 

 (a) uvedejo ustrezen sistem za upravljanje 
družbe; 

 b) kolikor je le mogoče, prepoznajo 
talilnice in rafinerije v svojih verigah za 
oskrbovanje z viri; 

 b) ocenijo postopke potrebne skrbnosti v 
teh talilnicah in rafinerijah na osnovi 
razpoložljivih revidiranih poročil in/ali po 
potrebi drugih ustreznih informacij; 

 c) si razumno in ustrezno prizadevajo za 
ublažitev tveganja v skladu s svojimi 
politikami potrebne skrbnosti in načrti za 
obvladovanje tveganja ter 

 d) po preteku 48 mesecev od začetka 
veljavnosti te uredbe vsako leto čim širše, 
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tudi v spletu, javno poročajo o svojih 
politikah in praksah potrebne skrbnosti v 
oskrbovalni verigi za odgovorno 
pridobivanje; 

 2. Vsa podjetja v spodnjem delu 
oskrbovalne verige lahko vse našteto 
izvajajo prek sodelovanja v programih pod 
vodstvom industrije in poskrbijo, da bodo 
pri izpolnjevanju obveznosti iz tega člena 
dosegla postopen, merljiv in pravočasen 
napredek. 

 3. Mikropodjetja iz člena 2(q)(b) v 
spodnjem delu oskrbovalne verige lahko 
potrebno skrbnost izvajajo prostovoljno v 
skladu z odstavkoma 1 in 2. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Predlog spremembe  108 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 
Člen 7 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7b 

 Sektorske sheme 

 1. Ustrezne sektorske sheme lahko na 
Komisijo naslovijo vlogo za akreditacijo v 
skladu s to uredbo. Tovrstna vloga se 
podpre z dokazili in informacijami. 

 2. Če Komisija na podlagi dokazil in 
informacij, zagotovljenih v skladu z 
odstavkom 1, ugotovi, da sektorska shema 
odgovornemu uvozniku, ki jo ustrezno 
izvaja, omogoča, da izpolnjuje obveznosti 
iz členov 4, 5, 6 in 7, se revizije, ki jih v 
okviru sheme opravi tretja stran, priznajo 
po tej uredbi. 

 3. Zainteresirane strani Komisijo obvestijo 
o vseh spremembah in posodobitvah 
sektorskih shem, ki so bile akreditirane v 
skladu z odstavkom 3. 

 4. Komisija prekliče akreditacijo, če 
ugotovi, da spremembe ali posodobitve 
sektorske sheme ogrožajo sposobnost 
odgovornega uvoznika, da izpolnjuje 
obveznosti iz členov 4, 5, 6 in 7, ali če se 
ponavljajoči se ali pomembni primeri 
neizpolnjevanja obveznosti odgovornih 
uvoznikov nanašajo na pomanjkljivosti 
sheme. 
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 6. Komisija vzpostavi in sproti posodablja 
spletni register akreditiranih sektorskih 
shem. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/109 

Predlog spremembe  109 
Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 
Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 
Člen 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Razširitev področja uporabe glede virov 

 1. Komisija redno pregleduje razvoj 
dogodkov, kar zadeva prispevanje 
svetovne trgovine z naravnimi viri h 
konfliktom ter kršitvam in zlorabam 
človekovih pravic na območjih, prizadetih 
zaradi konfliktov, in območjih z visokim 
tveganjem, razvoj mednarodnih 
standardov za odgovorno pridobivanje ter 
izkušnje, pridobljene z izvajanjem te 
uredbe. Med pregledom Komisija 
upošteva zlasti informacije, ki jih pridobi 
na podlagi člena 15 in za namene tega 
člena, ter informacije, ki jih posredujejo 
mednarodne organizacije, organizacije 
civilne družbe ali prizadete tretje strani. 

 2. Komisija redno pregleduje področje 
uporabe glede virov iz Priloge I ob 
upoštevanju informacij, ki jih pridobi v 
skladu z odstavkom 1, da bi učinkovito 
dosegla namen te uredbe, kot je naveden v 
členu 1. Priloga I se pregleda z namenom 
razširitve seznama zajetih virov in 
opredelitve dodatnih ključnih točk pri 
predelavi in sledljivosti v verigah 
oskrbovanja z zajetimi viri, da se izboljša 
potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi. 
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Takšen pregled se izvede vsaj vsakih šest 
mesecev. 

 3. Komisija lahko sprejme delegirane 
akte, da se razširi seznam zajetih virov, 
kot je navedeno v odstavku 2. Komisija je 
pristojna za spremembe prilog I in II v 
skladu s členom 290 PDEU. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Predlog spremembe  110 
Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López 
Bermejo 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo nekatere minerale 

in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem 

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

Predlog uredbe 
Člen 16 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 16a 

 Priloga I: Seznam virov, za katere se 
uporablja ta uredba 

 Krom 

 Črni premog 

 Kobalt 

 Baker 

 Diamanti 

 Zlato 

 Žad 

 Lapis lazuli 

 Redke zemlje 

 Rubini 

 Safir 

 Tantal 

 Kositer 

Or. en 

 

 


