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BG Единство в многообразието BG 

13.5.2015 A8-0141/142 

Изменение  142 

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 3 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Самостоятелно сертифициране като 

отговорен вносител 

Деклариране като отговорен вносител 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/143 

Изменение  143 

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 3 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки вносител на обхванатите от 

регламента полезни изкопаеми или 

метали може самостоятелно да се 

сертифицира като отговорен 

вносител, като декларира пред 

компетентен орган на съответната 

държава членка, че спазва задълженията 

за надлежна проверка на веригата на 

доставки, посочени в настоящия 

регламент. Декларацията съдържа 

документация, в която вносителят 

потвърждава, че спазва задълженията, и 

която включва резултатите от 

извършения одит от независима трета 

страна. 

1. Всеки вносител на обхванатите от 

регламента полезни изкопаеми или 

метали декларира пред компетентен 

орган на съответната държава членка, че 

спазва задълженията за надлежна 

проверка на веригата на доставки, 

посочени в настоящия регламент. 

Декларацията съдържа документация, в 

която вносителят потвърждава, че 

спазва задълженията, и която включва 

резултатите от извършения одит от 

независима трета страна. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/144 

Изменение  144 

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 3 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи на държавата 

членка извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че самостоятелно сертифицираните 

отговорни вносители на обхванатите от 

настоящия регламент полезни 

изкопаеми или метали спазват своите 

задължения съгласно членове 4, 5, 6 и 7 

от регламента. 

2. Компетентните органи на държавата 

членка извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че отговорните вносители на 

обхванатите от настоящия регламент 

полезни изкопаеми или метали спазват 

своите задължения съгласно членове 4, 

5, 6 и 7 от регламента. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/145 

Изменение  145 

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 4 – параграф 1 – буква ж а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) когато дадено предприятие може 

основателно да заключи, че 

суровините произлизат единствено 

от преработени източници или скрап, 

то, при надлежно отчитане на 

търговската тайна и други свързани с 

конкуренцията съображения: 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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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/146 

Изменение  146 

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 6 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорният вносител на обхванати 

от настоящия регламент полезни 

изкопаеми или метали извършва одити 

чрез независима трета страна. 

Отговорните топилни предприятия и 

обогатителни фабрики на обхванати 

от настоящия регламент полезни 

изкопаеми или метали извършват 

одити чрез независима трета страна. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/147 

Изменение  147 

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 6 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) включва в обхвата на одита всички 

дейности, процеси и системи на 

отговорния вносител, използвани за 

извършване на надлежната проверка на 

веригата на доставки по отношение на 

обхванати от регламента полезни 

изкопаеми или метали, включително 

системата на отговорния вносител за 

управление, управление на риска и 

оповестяване на информация; 

a) включва в обхвата на одита всички 

дейности, процеси и системи на 

отговорните топилни предприятия и 

обогатителни фабрики, използвани за 

извършване на надлежната проверка на 

веригата на доставки по отношение на 

обхванати от регламента полезни 

изкопаеми или метали, включително 

системата на отговорните топилни 

предприятия и обогатителни 

фабрики за управление, управление на 

риска и оповестяване на информация; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Изменение  148 

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 6 – параграф 2 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя като цел на одита 

съответствието на практиките за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки на отговорния вносител с 

членове 4, 5 и 7 от настоящия 

регламент; 

б) определя като цел на одита 

съответствието на практиките за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки на отговорните топилни 

предприятия и обогатителни 

фабрики с членове 4, 5 и 7 от настоящия 

регламент; 

Or. en 

 

 


