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BG Единство в многообразието BG 

13.5.2015 A8-0141/131 

Изменение  131 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 

Заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за създаване на 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 

за създаване на система на Съюза за 
надлежна проверка на веригата на 

доставки 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  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

13.5.2015 A8-0141/132 

Изменение  132 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се създава 
система на Съюза за самостоятелно 

сертифициране на надлежната 
проверка на веригата на доставки, с цел 
да се ограничат възможностите за 
въоръжени групировки и сили за 
сигурност12 да търгуват с калай, 

тантал и волфрам, с рудите на тези 
метали и със злато. Тя има за цел да 
осигури прозрачност и правна 
сигурност по отношение на практиките 
за снабдяване на вносителите и 

снабдяването на топилните 

предприятия и обогатителните 

фабрики от засегнати от конфликти и 
високорискови зони. 

1. С настоящия регламент се създава 
система на Съюза за надлежна 
проверка на веригата на доставки, 
която е задължителна, с цел да се 

преустанови търговията на 
въоръжени групировки и сили за 
сигурност12 с полезни изкопаеми и 
метали. Тя има за цел да осигури 
прозрачност и правна сигурност по 
отношение на веригата на доставки на 

полезни изкопаеми и метали и 
практиките за снабдяване от засегнати 
от конфликти и високорискови зони. 

__________________ __________________ 

12
 „Въоръжени групировки и сили за 

сигурност“, както са определени в 
приложение II към Насоки на ОИСР по 
надлежната проверка за отговорни 
вериги за доставки на полезни 
изкопаеми от засегнати от конфликти и 
високорискови зони: второ издание, 
издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

12
 „Въоръжени групировки и сили за 

сигурност“, както са определени в 
приложение II към Насоки на ОИСР по 
надлежната проверка за отговорни 
вериги за доставки на полезни 
изкопаеми от засегнати от конфликти и 
високорискови зони: второ издание, 
издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 
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Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/133 

Изменение  133 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 1 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С настоящият регламент се определят 
задълженията за надлежна проверка на 
веригата на доставки на вносителите 

от Съюза, които изберат да бъдат 

самостоятелно сертифицирани като 

отговорни вносители на полезни 
изкопаеми или метали, съдържащи или 

състоящи се от калай, тантал, 

волфрам и злато, както е посочено в 

приложение I. 

2. С настоящият регламент се определят 
задълженията за надлежна проверка на 

всички предприятия, които се 

снабдяват с полезни изкопаеми и 
метали, попадащи в обсега на 

настоящия регламент. Неговата цел 

е да се гарантира прозрачност и 

проследимост на техните практики 

на снабдяване в засегнати от 

конфликт или високорискови зони, за 

да се сведат до минимум или 

предотвратят конфликти, 

придружени с насилие, и нарушения 

на правата на човека чрез 

ограничаване на възможностите на 

въоръжени групировки и сили за 

сигурност да търгуват с тези полезни 

изкопаеми и метали. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/134 

Изменение  134 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 1 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящият регламент се 

прилага към всички предприятия на 

всички етапи на веригата на 

доставки на полезни изкопаеми и 

метали, които могат да доставят 

или използват полезни изкопаеми или 

метали от засегнати от конфликти 

или високорискови зони. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/135 

Изменение  135 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 1 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. За да се предотвратят неволни 

изкривявания на пазара, настоящият 

регламент прави разграничение 

между ролите на предприятията, 

намиращи се нагоре и надолу по 

веригата на доставки. Извършването 

на надлежната проверка трябва да 

бъде съобразено с дейностите на 

съответното предприятие, неговата 

големина и неговото място във 

веригата на доставки. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/136 

Изменение  136 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 1 – параграф 2 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Комисията, работейки с 

промишлени схеми и в съответствие 

с Насоките на ОИСР, може да 

предостави допълнителни 

напътствия относно задълженията 

на предприятията в зависимост от 

мястото им във веригата на 

доставки и да гарантира, че 

системата включва гъвкава 

процедура, която отчита мястото на 

МСП. 

Or. en 



 

AM\1061641BG.doc  PE555.216v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/137 

Изменение  137 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 2 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „вносител“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което подава 

декларация за митническо 

освобождаване на обхванатите от 
настоящия регламент полезни 
изкопаеми и метали за свободно 

обръщение по смисъла на член 79 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/199213; 

ж) „вносител“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което предлага 
на пазара за първи път обхванатите от 
настоящия регламент полезни 
изкопаеми и метали за свободно 

обръщение по смисъла на член 79 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/199213; 

__________________ __________________ 
13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета 
от 12 октомври 1992 г. за създаване на 
митнически кодекс на Общността (ОВ L 
302, 19.10.1992 г., стр. 1). 

13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета 
от 12 октомври 1992 г. за създаване на 
митнически кодекс на Общността (ОВ L 
302, 19.10.1992 г., стр. 1). 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/138 

Изменение  138 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 2 – параграф 1 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) „самостоятелно сертифициране“ 

означава действието, с което се 

обявява спазването на задълженията, 

свързани със системите за 

управление, управлението на риска, 

одитите от трета страна и 

оповестяването на информация, 

както е посочено в настоящия 

регламент; 

заличава се 

 (Това изменение се отнася за целия 
текст, там, където вече не е направено 
от други изменения.) 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/139 

Изменение  139 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 2 – параграф 1 – буква р а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ра) „предприятие надолу по веригата“ 

означава физическо или юридическо 

лице, работещо надолу по веригата на 

доставки, което произвежда или има 

договор за  производство на продукти 

от или съдържащи обхванатите 

полезни изкопаеми и метали и което е 

установено в ЕС, или което първо 

предлага продуктите на вътрешния 

пазар за разпределение или използване 

в процеса на търговски дейности; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/140 

Изменение  140 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 2 – параграф 1 – буква р б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 рб) „произвеждащи продукти или 

изпълняващи поръчки за производство 

на продукти“ означава имащи някакво 

действително влияние върху 

производството на продукти, 

съдържащи полезни изкопаеми или 

метали, съдържащи или състоящи се 

от калай, тантал, волфрам и злато, 

като се вземат предвид фактите и 

обстоятелствата и степента на 

влияние, което предприятията 

упражняват върху производството на 

продукта. Не се счита, че 

предприятия имат влияние върху 

производството ако те просто: 

поставят своето име, марка, лого или 

етикет върху продукт, произведен от 

трета страна; поддържат или 

поправят продукт, произведен от 

трета страна; уточняват или 

договарят договорните условия с 

производител, които не са пряко 

свързани с производството на 

продукта. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
13.5.2015 A8-0141/141 

Изменение  141 

Мария Арена, Дейвид Мартин 

от името на групата S&D 
 
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 2 – параграф 1 – буква р в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 рв) „микропредприятие“ според 

определението в Препоръката на 

Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определението за микро-, малки и 

средни предприятия (C(2003) 1422), 

означава предприятие с по-малко от 

10 служители чийто годишен оборот 

и/или обща сума на годишния баланс 

не превишава два милиона евро;“ 

Or. en 

 


