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13.5.2015 A8-0141/149 

Изменение  149 

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 7 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Промишлени схеми 

 1. Съответните промишлени схеми 

могат да подадат заявление до 

Комисията за акредитиране на 

своята схема съгласно настоящия 

регламент. 

 Такова заявление се подкрепя с 

доказателства и информация. 

 2. Когато въз основа на 

доказателствата и информацията, 

предоставени в съответствие с 

параграф 1, Комисията определи, че 

промишлената схема – ако се 

изпълнява ефективно от отговорен 

вносител – позволява на въпросния 

отговорен вносител да спазва 

задълженията си в съответствие с 

членове 4, 5, 6 и 7, одитите, 

изготвяни в рамките на схемите, се 

признават съгласно настоящия 

регламент. 

 3. Заинтересованите страни 

информират Комисията за всяка 

промяна или актуализация на 

промишлените схеми, акредитирани 
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съгласно параграф 3. 

 4. Комисията оттегля 

акредитацията, когато установи, че 

промените или актуализирането на 

дадена промишлена схема 

компрометират способността на 

отговорния вносител да спазва 

задълженията си съгласно членове 4, 

5, 6 и 7, или когато повтарящи се или 

значими случаи на неспазване от 

страна на отговорен вносител са 

свързани с недостатъци в схемата. 

 5. Комисията създава и редовно 

актуализира основан на интернет 

регистър на акредитираните 

промишлени схеми. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Изменение  150 

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 7 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7б 

 Усилия за надлежна проверка на 

предприятията надолу по веригата 

 1. Предприятията надолу по 

веригата, влизащи в обхвата на 

настоящия регламент, полагат 

добросъвестни усилия, следвайки 

Насоките на ОИСР, и предприемат 

всички разумни действия за 

установяване и справяне с рисковете 

по своите вериги за доставки на 

суровини в съответствие с членове 4 и 

5, включително чрез: 

 а) изграждане на подходяща система 

на управление на дружеството; 

 б) установяване, доколкото е 

възможно, на топилните 

предприятия и обогатителните 

фабрики в своята верига за доставки 

на ресурси; 

 в) оценка на практиките за надлежна 

проверка на тези топилни 

предприятия и обогатителни 

фабрики въз основа на налични 

одитни доклади и/или по 
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целесъобразност друга съответна 

информация; 

 г) полагане на разумни и подходящи 

усилия за намаляване на рисковете в 

съответствие със своята политика 

за надлежна проверка и план за 

управление на риска; както и 

 д) публично докладване, възможно 

най-широко, включително чрез 

интернет и на годишна основа, за 

своите политики и практики за 

надлежна проверка на веригата на 

доставки за отговорно снабдяване. 

 2. Всички предприятия надолу по 

веригата могат да полагат тези 

усилия чрез участие в инициирани от 

промишлеността програми и да 

гарантират, че прогресивно, измеримо 

и своевременно подобряват 

изпълнението на своите задължения 

по настоящия член. 

 3. Микропредприятията, съгласно 

определението в член 2, буква рб), 

които са предприятия надолу по 

веригата, могат да провеждат 

надлежна проверка в съответствие с 

параграфи 1 и 2 на доброволна основа. 

 4. Предприятията надолу по веригата 

прилагат настоящия член на базата 

на установени от Комисията 

критерии, започвайки 24 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. Параграф 1, буква б) 

започва да се прилага 48 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Изменение  151 

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 10 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните органи на държавите 

членки извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че самостоятелно сертифицираните 

отговорни вносители на обхванатите от 

настоящия регламент полезни 

изкопаеми и метали спазват 

задълженията, предвидени в членове 4, 

5, 6 и 7. 

1. Компетентните органи на държавите 

членки извършват необходимите 

последващи проверки, за да гарантират, 

че сертифицираните отговорни 

вносители на обхванатите от настоящия 

регламент полезни изкопаеми и метали 

спазват задълженията, предвидени в 

членове 4, 5, 6 и 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Изменение  152 

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 12 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните органи обменят 

информация, включително със 

съответните митнически органи, по 

въпроси, отнасящи се до 

самостоятелното сертифициране и 

извършените последващи проверки. 

1. Компетентните органи обменят 

информация, включително със 

съответните митнически органи, по 

въпроси, отнасящи се до извършените 

последващи проверки. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Изменение  153 

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 15 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Три години след влизането в сила на 

настоящия регламент и на всеки шест 

години след това Комисията прави 

преглед на функционирането и 

ефективността на настоящия регламент, 

включително относно насърчаването и 

разходите, свързани с отговорното 

снабдяване с обхванатите от регламента 

полезни изкопаеми от засегнати от 

конфликти и високорискови зони. 

Комисията изпраща доклада за прегледа 

до Европейския парламент и до Съвета. 

 

3. Три години след влизането в сила на 

настоящия регламент и на всеки шест 

години след това Комисията прави 

преглед на функционирането и 

ефективността на настоящия регламент, 

включително относно обхванатите 

природни ресурси, насърчаването и 

разходите, свързани с отговорното 

снабдяване с обхванатите от регламента 

полезни изкопаеми от засегнати от 

конфликти и високорискови зони. 

Комисията изпраща доклада за прегледа 

до Европейския парламент и до Съвета. 

Or. en 

 

 


