
 

AM\1061657CS.doc  PE555.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

13.5.2015 A8-0141/142 

Pozměňovací návrh  142 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 3 – název 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Autocertifikace zodpovědných dovozců Prohlášení zodpovědných dovozců 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Pozměňovací návrh  143 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 3 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 

kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 

může provést autocertifikaci jako 

zodpovědný dovozce tak, že příslušnému 

orgánu členského státu oznámí, že 

dodržuje povinnosti náležité péče v 

dodavatelském řetězci stanovené v tomto 

nařízení. Oznámení musí obsahovat 

dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje své 

dodržování povinností, včetně výsledků 

nezávislých auditů provedených třetí 

stranou. 

1. Každý dovozce nerostných surovin nebo 

kovů, na které se vztahuje toto nařízení, 

oznámí příslušnému orgánu členského 

státu, že dodržuje povinnosti náležité péče 

v dodavatelském řetězci stanovené v tomto 

nařízení. Oznámení musí obsahovat 

dokumentaci, v níž dovozce potvrzuje 

dodržování povinností, včetně výsledků 

nezávislých auditů provedených třetí 

stranou. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Pozměňovací návrh  144 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 3 – odst. 2 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušné orgány členských států musí 

provádět vhodné následné kontroly, aby 

bylo zajištěno, že zodpovědní dovozci 

nerostných surovin nebo kovů spadajících 

do působnosti tohoto nařízení, kteří 

provedli autocertifikaci, dodržují své 

povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto 

nařízení. 

2. Příslušné orgány členských států musí 

provádět vhodné následné kontroly, aby 

bylo zajištěno, že zodpovědní dovozci 

nerostných surovin nebo kovů spadajících 

do působnosti tohoto nařízení dodržují své 

povinnosti podle článků 4, 5, 6, a 7 tohoto 

nařízení. 

Or. en 



 

AM\1061657CS.doc  PE555.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.5.2015 A8-0141/145 

Pozměňovací návrh  145 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 4 – odst. 1 – písm. g a (nové) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) Pokud podnik dospěje k důvodnému 

závěru, že zdroje jsou získávány pouze 

z recyklovaných zdrojů nebo kovového 

šrotu, musí s řádným přihlédnutím 

k obchodnímu tajemství a otázkám 

hospodářské soutěže: a) zveřejnit jejich 

určení a b) přiměřeně podrobně popsat 

opatření náležité péče, která v souvislosti 

s tímto určením učinil. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Pozměňovací návrh  146 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 6 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zodpovědný dovozce nerostných surovin 

nebo kovů, na které se vztahuje toto 

nařízení, musí provádět audity 

prostřednictvím nezávislé třetí strany. 

Zodpovědné subjekty zabývající se 

tavením a rafinací, na které se vztahuje 

toto nařízení, musí provádět audity 

prostřednictvím nezávislé třetí strany. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Pozměňovací návrh  147 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 6 – odst. 2 – písm. a 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 

činnosti zodpovědného dovozce a jeho 

postupy a systémy používané k výkonu 

náležité péče v dodavatelském řetězci ve 

vztahu k nerostným surovinám nebo 

kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 

včetně řídicích systémů zodpovědných 

dovozců, řízení rizik a poskytování 

informací; 

a) zahrnuje v rozsahu auditu všechny 

činnosti zodpovědných subjektů 

zabývajících se tavením a rafinací a jejich 

postupy a systémy používané k výkonu 

náležité péče v dodavatelském řetězci ve 

vztahu k nerostným surovinám nebo 

kovům, na které se vztahuje toto nařízení, 

včetně řídicích systémů zodpovědných 

subjektů zabývajících se tavením a 

rafinací, řízení rizik a poskytování 

informací; 

Or. en 



 

AM\1061657CS.doc  PE555.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Pozměňovací návrh  148 
Maria Arena, David Martin 
za skupinu S&D 

 

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. 6 – odst. 2 – písm. b 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 

péče v dodavatelském řetězci u 

zodpovědného dovozce s ustanoveními 

článků 4, 5 a 7 tohoto nařízení; 

b) stanoví jako cíl auditu shodu náležité 

péče v dodavatelském řetězci u 

zodpovědných subjektů zabývajících se 

tavením a rafinací s ustanoveními článků 

4, 5 a 7 tohoto nařízení; 

Or. en 

 

 


