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13.5.2015 A8-0141/111 

Pozměňovací návrh  111 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 
Název 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, 

kterým se zřizuje systém Unie pro 
autocertifikaci zodpovědných dovozců 

cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, 
které pocházejí z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, 
založenou na náležité péči v rámci 

dodavatelského řetězce 

kterým se zřizuje systém Unie pro 
náležitou péči v rámci dodavatelského 

řetězce u nerostných surovin a kovů, které 
pocházejí z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí  

  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
13.5.2015 A8-0141/112 

Pozměňovací návrh  112 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 9 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Nařízení odráží potřebu zajistit 

náležitou péči v rámci celého 

dodavatelského řetězce od místa těžby až 

po konečný výrobek a ukládá za tímto 

účelem všem společnostem, které jako 

první dodávají suroviny spadající do jeho 

oblasti působnosti – včetně výrobků, které 

tyto suroviny obsahují – na trh Unie, aby 

v rámci svého dodavatelského řetězce 

dodržovaly zásady náležité péče 

a příslušné informace zveřejňovaly. 

Jednotlivé povinnosti v rámci náležité 

péče obsažené v tomto nařízení by měly 

odrážet v souladu s povahou náležité péče 

progresivní a flexibilní povahu postupů 

v rámci zajišťování náležité péče 

a nutnost zavést povinnosti, které by byly 

náležitě přizpůsobené konkrétním 

podmínkám v jednotlivých podnicích. 

Povinnosti by měly být přizpůsobeny 

velikosti, míře vlivu a postavení podniku 

v dodavatelském řetězci. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/113 

Pozměňovací návrh  113 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 14 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování autocertifikace ze strany 
zodpovědných dovozců, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol s cílem ověřit, zda zodpovědní 

dovozci nerostných surovin a /nebo kovů v 

působnosti tohoto nařízení, kteří provedli 

autocertifikaci, dodržují závazky náležité 

péče v dodavatelském řetězci. Záznamy 
o takovýchto kontrolách se uchovávají 
nejméně 5 let. Členské státy jsou 
odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení. 

(14) Příslušné orgány členských států jsou 
odpovědné za zajištění jednotného 
dodržování závazku náležité péče ze strany 
hospodářských subjektů, a to 
prostřednictvím vhodných následných 
kontrol. Záznamy o takovýchto kontrolách 
se uchovávají nejméně 5 let. Členské státy 
jsou odpovědné za stanovení pravidel 
vztahujících se na porušení ustanovení 
tohoto nařízení. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/114 

Pozměňovací návrh  114 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 sil12 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 náležitou péči v rámci dodavatelského 
řetězce, který je povinný, s cílem vymýtit 

obchodování s nerostnými surovinami a 

kovy prováděné ozbrojenými skupinami 

a bezpečnostními silami
12. Je navržen tak, 

aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud 
jde o dodavatelský řetězec nerostných 
surovin a kovů pocházejících z oblastí 
postižených konflikty a vysoce rizikových 
oblastí. 

12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní síly“ 
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 síly“ 
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. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje 

k celému znění textu. Vypuštění pojmu 

autocertifikace se projeví v celém textu.) 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/115 

Pozměňovací návrh  115 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 všechny podniky, které získávají 
nerostné suroviny a kovy spadající do 

působnosti tohoto nařízení. Je navrženo 
tak, aby zaručovalo transparentnost a 

zpětnou sledovatelnost jejich postupů 

získávání nerostných surovin a kovů z 

oblastí postižených konflikty a vysoce 

rizikových oblastí, s cílem minimalizovat 

násilné konflikty a porušování lidských 

práv nebo jim předcházet tím, že budou 

omezeny možnosti ozbrojených skupin a 

bezpečnostních sil s těmito nerostnými 

surovinami a kovy obchodovat. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje k 

celému znění textu. Vypuštění pojmu 

autocertifikace se projeví v celém textu.) 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/116 

Pozměňovací návrh  116 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Toto nařízení se vztahuje na všechny 

podniky na všech úrovních 

dodavatelského řetězce nerostných 

surovin a kovů, které mohou dodávat 

nebo využívat nerostné suroviny nebo 

kovy pocházející z oblastí postižených 

konflikty či vysoce rizikových oblastí. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/117 

Pozměňovací návrh  117 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 b (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Aby nedocházelo k nezamýšlenému 

narušování trhu, rozlišuje toto nařízení 

mezi úlohou podniků nacházejících se 

v předvýrobní a v povýrobní části 

dodavatelského řetězce. Uplatňování 

náležité péče musí být přizpůsobeno 

činnosti daného podniku, jeho velikosti 

a jeho postavení v dodavatelském řetězci. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/118 

Pozměňovací návrh  118 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 c (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Komise může ve spolupráci 

s odvětvovými systémy a v souladu 

s pokyny OECD vydat další pokyny 

týkající se povinností, jež musí podniky 

v závislosti na svém postavení 

v dodavatelském řetězci splnit, s cílem 

zajistit, aby tento systém zahrnoval 

flexibilní postup zohledňující postavení 

malých a středních podniků. 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/119 

Pozměňovací návrh  119 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 – odst. 1 – písm. g 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba, která deklaruje 
nerostné suroviny nebo kovy, na které se 
vztahuje toto nařízení, za účelem jejich 
propuštění do volného oběhu ve smyslu 
čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213; 

g) „dovozcem“ se rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba, která poprvé uvádí 
na trh nerostné suroviny nebo kovy, na 
které se vztahuje toto nařízení, za účelem 
jejich propuštění do volného oběhu ve 
smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/199213; 

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 
12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/120 

Pozměňovací návrh  120 
Judith Sargentini, Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 
 
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 – odst. 1 – 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 vyrábí jakýkoli produkt sestávající 

z nerostných surovin a kovů spadajících 

do působnosti tohoto nařízení nebo 

uzavírá smlouvy o jejich výrobě a má sídlo 

v Unii nebo která jako první uvádí tyto 

výrobky na trh v Unii za účelem distribuce 

nebo použití pro obchodní činnost; 

  

Or. en 

 
 


