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13.5.2015 A8-0141/142 

Predlog spremembe  142 
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 3 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Samopotrjevanje uspešnih uvoznikov Prijava kot odgovorni uvoznik 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Predlog spremembe  143 
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 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz 

področja uporabe Uredbe se lahko 

samopotrdijo kot odgovorni uvoznik tako, 

da pri pristojnem organu države članice 

prijavijo, da izpolnjujejo obveznosti 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz 

te uredbe. Izjava vsebuje dokumentacijo, s 

katero uvoznik potrjuje izpolnjevanje 

obveznosti, vključno z rezultati revizij, ki 

jih je izvedla neodvisna tretja stran. 

1. Vsi uvozniki mineralov ali kovin iz 

področja uporabe Uredbe pri pristojnem 

organu države članice prijavijo, da 

izpolnjujejo obveznosti potrebne skrbnosti 

v oskrbovalni verigi iz te uredbe. Izjava 

vsebuje dokumentacijo, s katero uvoznik 

potrjuje izpolnjevanje obveznosti, vključno 

z rezultati revizij, ki jih je izvedla 

neodvisna tretja stran. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Predlog spremembe  144 
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 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi države članice izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da samopotrjeni odgovorni uvozniki 

mineralov ali kovin iz področja uporabe te 

uredbe upoštevajo svoje obveznosti na 

podlagi členov 4, 5, 6 in 7 te uredbe. 

2. Pristojni organi države članice izvedejo 

ustrezne naknadne preglede za zagotovitev, 

da odgovorni uvozniki mineralov ali kovin 

iz področja uporabe te uredbe upoštevajo 

svoje obveznosti na podlagi členov 4, 5, 6 

in 7 te uredbe. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Predlog spremembe  145 
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 4 – odstavek 1 – točka g a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) Kadar lahko podjetje utemeljeno 

sklepa, da zajeti proizvodi izvirajo samo iz 

recikliranih ali odpadnih virov, ob 

ustreznem upoštevanju poslovne 

zaupnosti in vprašanja konkurenčnosti: 

(a) javno razkrije svojo ugotovitev in (b) 

razumno podrobno opiše ukrepe potrebne 

skrbnosti, ki jih je izvedlo, da je prišlo do 

te ugotovitve. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Predlog spremembe  146 
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 6 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odgovorni uvoznik mineralov ali kovin iz 

področja uporabe te uredbe izvaja revizije 

prek neodvisne tretje strani. 

Odgovorne talilnice in rafinerije 

mineralov ali kovin iz področja uporabe te 

uredbe izvajajo revizije prek neodvisne 

tretje strani. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Predlog spremembe  147 
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 6 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v področje uporabe revizije vključi vse 

dejavnosti, postopke in sisteme 

odgovornega uvoznika, ki se uporabljajo 

za izvajanje potrebne skrbnosti v 

oskrbovalni verigi v zvezi z minerali ali 

kovinami iz področja uporabe uredbe, 

vključno s sistemom upravljanja, 

obvladovanjem tveganja in razkritjem 

informacij odgovornega uvoznika; 

(a) v področje uporabe revizije vključi vse 

dejavnosti, postopke in sisteme odgovornih 

talilnic in rafinerij, ki se uporabljajo za 

izvajanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni 

verigi v zvezi z minerali ali kovinami iz 

področja uporabe uredbe, vključno s 

sistemom upravljanja, obvladovanjem 

tveganja in razkritjem informacij 

odgovornih talilnic in rafinerij; 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Predlog spremembe  148 
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 6 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) kot cilj revizije določi skladnost praks 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi 

odgovornega uvoznika s členi 4, 5 in 7 te 

uredbe; 

(b) kot cilj revizije določi skladnost praks 

potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi 

odgovornih talilnic in rafinerij s členi 4, 5 

in 7 te uredbe; 

Or. en 

 

 


