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13.5.2015 A8-0141/131 

Predlog spremembe  131 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 
Naslov 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi sistema Unije za 

samopotrjevanje potrebne skrbnosti 
odgovornih uvoznikov v oskrbovalni 

verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, 

njihove rude in zlato z območij, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območij z visokim 

tveganjem 

o vzpostavitvi sistema Unije za potrebno 
skrbnost odgovornih uvoznikov v 
oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, 

tantal in volfram, njihove rude in zlato z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/132 

Predlog spremembe  132 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

samopotrjevanje potrebne skrbnosti v 
oskrbovalni verigi, katerega cilj je omejiti 
možnosti za trgovanje oboroženih skupin 
in varnostnih sil

12
 s kositrom, tantalom in 

volframom, njihovimi rudami ter zlatom. 
Oblikovana je tako, da zagotavlja 

preglednost in zanesljivost praks oskrbe, ki 
jo izvajajo uvozniki, talilnice in rafinerije, 
ki pridobivajo na območjih, prizadetih 

zaradi konfliktov, in območjih z visokim 

tveganjem. 

1. Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za 

potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki 
je obvezen, da se izkorenini trgovanje 
oboroženih skupin in varnostnih sil

12
 z 

minerali in kovinami. Oblikovana je tako, 
da zagotavlja preglednost in zanesljivost 

oskrbovalne verige z minerali in 
kovinami, ki se pridobivajo na območjih, 
prizadetih zaradi konfliktov, in območjih z 

visokim tveganjem. 

__________________ __________________ 

12 
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12 
„Oborožene skupine in varnostne sile“, 

kot so opredeljene v Prilogi II k 

smernicam OECD o potrebni skrbnosti za 

odgovorne verige oskrbovanja z minerali z 

območij, prizadetih zaradi konfliktov, in 

območij z visokim tveganjem: druga 

izdaja, OECD Publishing (OECD (2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/133 

Predlog spremembe  133 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za uvoznike 
Unije, ki se odločijo, da se bodo 
samopotrdili kot odgovorni uvozniki 
mineralov ali kovin, ki vsebujejo kositer, 
tantal, volfram in zlato ali so zgrajeni iz 
njih, kot je določeno v Prilogi I. 

2. Ta uredba določa obveznosti potrebne 

skrbnosti v oskrbovalni verigi za vsa 
podjetja, ki pridobivajo minerale in kovine 
iz področja uporabe te uredbe. Zasnovana 
je tako, da zagotavlja preglednost in 
sledljivost glede njihovih praks 
pridobivanja na območjih, prizadetih 
zaradi konfliktov, in območjih z visokim 
tveganjem, da se kar najbolj zmanjšajo ali 
preprečijo nasilni konflikti in kršitve 
človekovih pravic z omejevanjem možnosti 
oboroženih skupin in varnostnih sil, da bi 
trgovale s temi minerali in kovinami. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/134 

Predlog spremembe  134 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 1 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta uredba se uporablja za vsa podjetja 
na vseh točkah oskrbovalne verige z 
minerali in kovinami, ki utegnejo 
zagotavljati oskrbo z minerali ali 
kovinami z območij, prizadetih zaradi 
konfliktov, ali območij z visokim 
tveganjem oziroma te minerale ali kovine 
uporabljati. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/135 

Predlog spremembe  135 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 1 – odstavek 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Da se prepreči nenamerno izkrivljanje 
trga, se v tej uredbi ločuje med vlogami 
podjetij iz zgornjega dela in tistimi iz 
spodnjega dela oskrbovalne verige. 
Izvajanje potrebne skrbnosti mora biti 
prilagojeno dejavnostim teh podjetij ter 
njihovi velikosti in njihovemu položaju v 
oskrbovalni verigi. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/136 

Predlog spremembe  136 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 1 – odstavek 2 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. Komisija lahko v sodelovanju s 
sektorskimi shemami in v skladu s 
smernicami OECD zagotovi dodatne 
smernice o obveznostih, ki jih morajo 
izpolnjevati podjetja, glede na njihov 
položaj v oskrbovalni verigi, in da se 
zagotovi, da bo sistem vključeval prožen 
postopek, ki bo upošteval položaj malih in 
srednjih podjetij. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/137 

Predlog spremembe  137 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 2 – odstavek 1 – točka g 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 

ali pravno osebo, ki prijavi minerale ali 
kovine iz področja uporabe te uredbe za 

sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/1992
13
; 

(g) „uvoznik“ pomeni katero koli fizično 

ali pravno osebo, ki prič da na trg minerale 
ali kovine iz področja uporabe te uredbe za 

sprostitev v prosti promet v smislu člena 79 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/199213; 

__________________ __________________ 

13
 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). 

13
 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 

12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku 

Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Predlog spremembe  138 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 2 – odstavek 1 – točka i 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) „samopotrditev“ pomeni razglasitev 
upoštevanja obveznosti v zvezi s sistemi 
upravljanja, obvladovanjem tveganja, 
revizijami tretje strani in razkritjem, kot 
so opredeljene v tej uredbi; 

črtano 

 (Ta sprememba velja za celotno besedilo, 

kjer še ni bilo drugih predlogov 

sprememb.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Predlog spremembe  139 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 2 – odstavek 1 – točka q a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qa) „podjetje iz spodnjega dela 
oskrbovalne verige“ pomeni katero koli 
fizično ali pravno osebo, ki deluje v 
spodnjem delu oskrbovalne verige in 
proizvaja ali se pogodbeno zaveže, da bo 
proizvajala proizvode, ki so sestavljeni iz 
mineralov ali kovin iz te uredbe ali jih 
vsebujejo, ter ima sedež v EU ali prva da 
te proizvode na notranji trg za distribucijo 
ali uporabo v okviru neke gospodarske 
dejavnosti; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.5.2015 A8-0141/140 

Predlog spremembe  140 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 2 – odstavek 1 – točka q b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qb) „proizvajati proizvode ali za to 
najemati podizvajalce“ pomeni imeti 
dejanski vpliv na proizvodnjo proizvodov, 
ki vsebujejo minerale ali kovine, ki 
vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato, 
ob upoštevanju dejstev in okoliščin ter 
stopnje vpliva, ki ga imajo podjetja na 
proizvodnjo proizvoda. Šteje se, da 
podjetja nimajo vpliva na proizvodnjo, če 
zgolj: namestijo svojo znamko, označbe 
ali logotip ali označijo generičen proizvod, 
ki ga je proizvedla tretja stran; servisirajo, 
vzdržujejo ali popravljajo proizvod, ki ga 
je proizvedla tretja stran; določijo ali se s 
proizvajalcem dogovorijo o pogodbenih 
pogojih, ki se ne nanašajo neposredno na 
proizvodnjo proizvoda; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/141 

Predlog spremembe  141 
Maria Arena, David Martin 
v imenu skupine S&D 

 

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 2 – odstavek 1 – točka q c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (qc) „mikropodjetje“ je po opredelitvi iz 
Priporočila Komisije C (2003) 1422 z dne 
6. maja 2003, ki se nanaša na opredelitev 
mikro, malih in srednje velikih podjetij, 
podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih 
in njegov letni promet in/ali letna 
bilančna vsota ne presega 
2 milijonov EUR; 

Or. en 

 

 


