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Pozměňovací návrh 601
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 1 – bod vi (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vi) informace o poskytování nápravy v 
případě minulých a probíhajících dopadů,

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky, zástupce 
zaměstnanců, odbory na vnitrostátní, 
evropské a globální úrovni a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

Podniky sdělí relevantní informace 
potenciálně dotčeným zúčastněným 
stranám způsobem odpovídajícím 
souvislostem, například s ohledem na 
používané jazyky.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky informují o své strategii 2. Podniky informují o své strategii 
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náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

náležité péče pracovníky, zástupce 
zaměstnanců, odbory na vnitrostátní, 
evropské a globální úrovni a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

Podniky sdělí relevantní informace 
potenciálně dotčeným zúčastněným 
stranám způsobem odpovídajícím 
souvislostem, například s ohledem na 
používané jazyky.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

2. Podniky, které vypracují strategii 
náležité péče, o ní informují své 
pracovníky a obchodní vztahy a případně 
jeden z příslušných vnitrostátních orgánů 
určených podle článku 14.

Or. es

Pozměňovací návrh 605
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a na jejich žádost jeden z 
příslušných vnitrostátních orgánů určených 
podle článku 14.

Or. en
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Pozměňovací návrh 606
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a jeden z příslušných vnitrostátních 
orgánů určených podle článku 14.

2. Podniky informují o své strategii 
náležité péče pracovníky a obchodní 
vztahy a na žádost jeden z příslušných 
vnitrostátních orgánů určených podle 
článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení podle článku 4.

3. Členské státy zajistí, aby podniky 
na vnitrostátní nebo evropskou 
centralizovanou platformu nahrávaly své 
strategie náležité péče nebo prohlášení 
podle článku 4. Tato platforma by mohla 
být jednotným evropským přístupovým 
bodem, který Komise uvedla ve svém 
nedávném akčním plánu pro unii 
kapitálových trhů (COM/2020/590).

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení podle článku 4.

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení, včetně posouzení 
rizika podle čl. 4 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení podle článku 4.

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení podle článku 4 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 6 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu a zajistí, aby podniky na tuto 
platformu nahrávaly své strategie náležité 
péče nebo prohlášení podle článku 4.

3. Členské státy zřídí centralizovanou 
platformu, aby podniky na tuto platformu 
nahrávaly své strategie náležité péče nebo 
prohlášení podle článku 4.

Or. es

Pozměňovací návrh 611
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Článek 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvádění nefinančních informací 
a informací týkajících se rozmanitosti
Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá 
směrnice 2013/34/EU, tj. zahrnout do 
zprávy o řízení podniku přehled 
nefinančních informací včetně popisu 
politik, které podnik sleduje, 
přinejmenším v oblasti životního prostředí 
a sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostí, ve vztahu k dodržování 
lidských práv, boji proti korupci a 
úplatkářství a uplatňovaným postupům 
náležité péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 612
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Článek 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvádění nefinančních informací 
a informací týkajících se rozmanitosti
Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá 
směrnice 2013/34/EU, tj. zahrnout do 
zprávy o řízení podniku přehled 
nefinančních informací včetně popisu 
politik, které podnik sleduje, 
přinejmenším v oblasti životního prostředí 
a sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostí, ve vztahu k dodržování 
lidských práv, boji proti korupci a 
úplatkářství a uplatňovaným postupům 
náležité péče.
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Or. en

Pozměňovací návrh 613
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 7 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá 
směrnice 2013/34/EU, tj. zahrnout do 
zprávy o řízení podniku přehled 
nefinančních informací včetně popisu 
politik, které podnik sleduje, 
přinejmenším v oblasti životního prostředí 
a sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostí, ve vztahu k dodržování 
lidských práv, boji proti korupci a 
úplatkářství a uplatňovaným postupům 
náležité péče.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 614
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 7 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá směrnice 
2013/34/EU, tj. zahrnout do zprávy o 
řízení podniku přehled nefinančních 
informací včetně popisu politik, které 
podnik sleduje, přinejmenším v oblasti 
životního prostředí a sociálních a 
zaměstnaneckých záležitostí, ve vztahu k 
dodržování lidských práv, boji proti 
korupci a úplatkářství a uplatňovaným 
postupům náležité péče.

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá směrnice 
2013/34/EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 615
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 7 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá směrnice 
2013/34/EU, tj. zahrnout do zprávy o řízení 
podniku přehled nefinančních informací 
včetně popisu politik, které podnik sleduje, 
přinejmenším v oblasti životního prostředí 
a sociálních a zaměstnaneckých záležitostí, 
ve vztahu k dodržování lidských práv, boji 
proti korupci a úplatkářství a 
uplatňovaným postupům náležité péče.

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti, 
které některým podnikům ukládá směrnice 
2013/34/EU, tj. zahrnout do zprávy o řízení 
podniku přehled nefinančních informací 
včetně popisu politik, které podnik sleduje, 
přinejmenším v oblasti klimatu, životního 
prostředí a sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostí, ve vztahu k dodržování 
lidských práv, boji proti korupci a 
úplatkářství a uplatňovaným postupům 
náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
nejméně jednou ročně a v případě potřeby 
ji příslušným způsobem přezkoumají.

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče a 
jejího provádění nejméně jednou ročně a v 
případě, že dojde ke změně v jejich 
hodnotovém řetězci nebo pokud bylo 
zjištěno nové riziko prostřednictvím 
včasného varování před riziky, ji 
příslušným způsobem přezkoumají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 617
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
nejméně jednou ročně a v případě potřeby 
ji příslušným způsobem přezkoumají.

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
a jejího provádění nejméně jednou ročně a 
příslušným způsobem ji přepracují, dojde-
li ke změně v jejich hodnotovém řetězci, 
nebo pokud jsou díky včasnému varování 
před riziky zjištěna nová rizika.

Or. de

Pozměňovací návrh 618
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
nejméně jednou ročně a v případě potřeby 
ji příslušným způsobem přezkoumají.

1. Podniky přezkoumají účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče v 
případě potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
nejméně jednou ročně a v případě potřeby 

1. Podniky vyhodnocují účinnost a 
vhodnost své strategie náležité péče 
nejméně každých pět let a v případě 
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ji příslušným způsobem přezkoumají. potřeby ji příslušným způsobem 
přezkoumají.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami, místními 
komunitami a organizacemi občanské 
společnosti a zapojení odborů a zástupců 
pracovníků stejným způsobem jako při 
zavádění strategie náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Heidi Hautala
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Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů a 
zástupců pracovníků stejným způsobem 
jako při zavádění strategie náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a jejich zapojení a 
zapojení odborů stejným způsobem jako 
při zavádění strategie náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami, včetně zapojení 
odborů stejným způsobem jako při 
zavádění strategie náležité péče.

Or. en
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Pozměňovací návrh 625
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a zapojení odborů 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

2. Hodnocení a přezkum strategie 
náležité péče se provádí po konzultaci s 
primárními zúčastněnými stranami 
stejným způsobem jako při zavádění 
strategie náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Ve velkých společnostech je při 
hodnocení a přezkumu strategie náležité 
péče konzultován poradní výbor podle 
článku 12.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 8 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Ve velkých společnostech je při 
hodnocení a přezkumu strategie náležité 
péče konzultován poradní výbor podle 

vypouští se
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článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Článek 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 8a
Podniky by měly veřejně oznamovat 
relevantní a vypovídající informace o 
posouzení své strategie. Měly by být 
rovněž veřejně přístupné prostřednictvím 
databáze, kterou členské státy zřídí v 
souladu s čl. 6 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 629
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Článek 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Mechanismy pro stížnosti
1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným 
stranám umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.
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2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.
3. Mechanismus pro stížnosti zajistí 
zúčastněným stranám včasné a účinné 
reakce, a to jak v případě varování a 
stížností, tak v případě nápravy.
4. Podniky zveřejňují obavy vyjádřené 
prostřednictvím svých mechanismů pro 
stížnosti, stejně jako úsilí o nápravu, a 
pravidelně podávají zprávy o pokroku 
dosaženém v těchto případech.
5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.
6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci 
zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

Or. es

Pozměňovací návrh 630
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Článek 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Mechanismy pro stížnosti
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1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným 
stranám umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.
2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.
3. Mechanismus pro stížnosti zajistí 
zúčastněným stranám včasné a účinné 
reakce, a to jak v případě varování a 
stížností, tak v případě nápravy.
4. Podniky zveřejňují obavy vyjádřené 
prostřednictvím svých mechanismů pro 
stížnosti, stejně jako úsilí o nápravu, a 
pravidelně podávají zprávy o pokroku 
dosaženém v těchto případech.
5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.
6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci 
zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

Or. en



AM\1215359CS.docx 17/103 PE658.906v01-00

CS

Pozměňovací návrh 631
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus 
pro stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným 
stranám umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 632
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Velké podniky zavedou 
mechanismus pro stížnosti, který slouží 
jako systém včasného varování, tak také 
jako systém nápravy a který všem 
zúčastněným stranám umožní vyjadřovat 
obavy ohledně existence rizik v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení. Členské státy zajistí, aby 
velké podniky mohly takový mechanismus 
nastolit prostřednictvím dohod o spolupráci 
s jinými podniky nebo organizacemi. 
Členské státy povzbudí malé a střední 
podniky k tomu, aby se k takovým 
dohodám o spolupráci připojily.

Or. en
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Pozměňovací návrh 633
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
předběžné nápravy a který všem 
zúčastněným stranám umožní vyjadřovat 
obavy ohledně existence potenciálních 
nebo skutečných nepříznivých dopadů v 
oblasti lidských práv, životního prostředí 
nebo správy a řízení. Členské státy zajistí, 
aby podniky mohly takový mechanismus 
nastolit prostřednictvím dohod o spolupráci 
s jinými podniky nebo organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 634
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným 
stranám umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Podniky mohou dobrovolně zavést 
mechanismus pro stížnosti, který slouží 
jako systém včasného varování, tak také 
jako mediační systém a který příslušným 
zúčastněným stranám umožní vyjadřovat 
obavy ohledně existence rizik v oblasti 
lidských práv, životního prostředí nebo 
správy a řízení. Členské státy zajistí, aby 
podniky mohly takový mechanismus 
nastolit prostřednictvím dohod o spolupráci 
s jinými podniky nebo organizacemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik a dopadů v oblasti lidských 
práv, životního prostředí nebo správy a 
řízení. Členské státy zajistí, aby podniky 
mohly takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Podniky mohou zavést 
mechanismus pro stížnosti, který slouží 
jako systém včasného varování, tak také 
jako systém nápravy a který zúčastněným 
stranám umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 637
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv, 
životního prostředí nebo správy a řízení. 
Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
takový mechanismus nastolit 
prostřednictvím dohod o spolupráci s 
jinými podniky nebo organizacemi.

1. Podniky zavedou mechanismus pro 
stížnosti, který slouží jako systém 
včasného varování, tak také jako systém 
nápravy a který všem zúčastněným stranám 
umožní vyjadřovat obavy ohledně 
existence rizik v oblasti lidských práv nebo 
životního prostředí. Členské státy zajistí, 
aby podniky mohly takový mechanismus 
nastolit prostřednictvím dohod o spolupráci 
s jinými podniky nebo organizacemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 638
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 639
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Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a v všeobecném 
komentáři č. 16 k Úmluvě OSN o právech 
dítěte. Zajišťují možnost podávání 
anonymních stížností.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních a/nebo 
důvěrných stížností.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda
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Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
legitimní, přístupné, předvídatelné, 
bezpečné, spravedlivé, transparentní, 
slučitelné s právy a přizpůsobitelné, jak je 
stanoveno v kritériích účinnosti pro 
mimosoudní mechanismy pro stížnosti v 
zásadě 31 obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv. Zajišťují 
možnost podávání anonymních stížností.

2. Mechanismy pro stížnosti musí být 
přístupné, transparentní, slučitelné s právy 
a přizpůsobitelné, jak je stanoveno v 
kritériích účinnosti pro mimosoudní 
mechanismy pro stížnosti v zásadě 31 
obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv. Zajišťují možnost podávání 
anonymních stížností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 643
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Mechanismus pro stížnosti zajistí 
zúčastněným stranám včasné a účinné 
reakce, a to jak v případě varování a 
stížností, tak v případě nápravy.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 644
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky zveřejňují obavy 
vyjádřené prostřednictvím svých 
mechanismů pro stížnosti, stejně jako úsilí 
o nápravu, a pravidelně podávají zprávy o 
pokroku dosaženém v těchto případech.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 645
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky zveřejňují obavy 
vyjádřené prostřednictvím svých 
mechanismů pro stížnosti, stejně jako úsilí 
o nápravu, a pravidelně podávají zprávy o 
pokroku dosaženém v těchto případech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 646
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Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky zveřejňují obavy vyjádřené 
prostřednictvím svých mechanismů pro 
stížnosti, stejně jako úsilí o nápravu, a 
pravidelně podávají zprávy o pokroku 
dosaženém v těchto případech.

4. Podniky zveřejňují a oznamují 
obavy vyjádřené prostřednictvím svých 
mechanismů pro stížnosti, stejně jako úsilí 
o nápravu, a pravidelně podávají zprávy o 
pokroku dosaženém v těchto případech. 
Veškeré zveřejňování informací musí 
zaručit bezpečnost zúčastněných stran, a 
to i za použití anonymity.

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky zveřejňují obavy 
vyjádřené prostřednictvím svých 
mechanismů pro stížnosti, stejně jako úsilí 
o nápravu, a pravidelně podávají zprávy o 
pokroku dosaženém v těchto případech.

4. Podniky oznamují obavy vyjádřené 
prostřednictvím svých mechanismů pro 
stížnosti, stejně jako úsilí o nápravu, a 
pravidelně podávají zprávy o pokroku 
dosaženém v těchto případech. Veškeré 
zveřejňování informací musí zaručit 
bezpečnost zúčastněných stran, a to i za 
použití anonymity.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 649
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.

5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady řešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.

5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl potenciální nebo 
skutečné nepříznivé dopady řešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Mechanismy pro stížnosti jsou 
oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.

5. Mechanismy pro stížnosti by mohly 
být oprávněny předkládat podniku návrhy, 
jakým způsobem by měl rizika řešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci 
zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 653
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci 
zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 

6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
podporovány a vytvářeny ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami.
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navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci 
zaměstnanců, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

6. Mechanismy pro stížnosti jsou 
vytvářeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, zejména se zástupci zaměstnanců 
a přímo ovlivněnými místními 
komunitami, a jsou ve spolupráci s nimi 
také řízeny. Zástupci zaměstnanců mají k 
plnění svých povinností v této oblasti 
nezbytné zdroje, mimo jiné za účelem 
navázání vztahů s odbory a pracovníky v 
podnicích, s nimiž má hlavní podnik 
obchodní vztahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Společnosti by měly v dobré víře 
spolupracovat s účinnými mimosoudními 
mechanismy pro stížnosti, jako jsou 
vnitrostátní kontaktní místa pro 
odpovědné obchodní chování, zejména v 
případech, kdy by nebylo možné 
dosáhnout nápravy prostřednictvím 
mechanismu pro stížnosti na úrovni 
operace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 656
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Mechanismy pro stížnosti musí být 
před vstupem v platnost certifikovány 
příslušnými vnitrostátními orgány nebo 
Evropským výborem příslušných 
vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Přístup k mechanismu pro 
stížnosti nevylučuje přístup žalobce k 
soudnímu řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 658
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 9 – bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6b. Přístup k mechanismu pro 
stížnosti nebrání žalobci v přístupu k 
soudním mechanismům.

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Článek 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Mimosoudní opravné prostředky
1. Členské státy zajistí, aby podnik, který – 
zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil 
nápravu nebo součinnost s úsilím o 
nápravu.
2. Nápravu lze navrhnout prostřednictvím 
mechanismu pro stížnosti stanoveného v 
článku 9.
3. Náprava se určí po konzultaci s 
dotčenými zúčastněnými stranami a může 
sestávat z jednoho nebo více nápravných 
opatření z následujícího demonstrativního 
seznamu: finanční nebo nefinanční 
kompenzace, návrat na pracovní místo, 
veřejná omluva, navrácení, rehabilitace 
nebo příspěvek na vyšetřování.
4. Podniky zamezí dalším škodám 
prostřednictvím záruky proti recidivě.
5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v 
zahájení občanskoprávního řízení 
v souladu s vnitrostátním právem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 660
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Daniel Buda, 
József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Článek 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Mimosoudní opravné prostředky
1. Členské státy zajistí, aby podnik, který – 
zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil 
nápravu nebo součinnost s úsilím o 
nápravu.
2. Nápravu lze navrhnout prostřednictvím 
mechanismu pro stížnosti stanoveného v 
článku 9.
3. Náprava se určí po konzultaci s 
dotčenými zúčastněnými stranami a může 
sestávat z jednoho nebo více nápravných 
opatření z následujícího demonstrativního 
seznamu: finanční nebo nefinanční 
kompenzace, návrat na pracovní místo, 
veřejná omluva, navrácení, rehabilitace 
nebo příspěvek na vyšetřování.
4. Podniky zamezí dalším škodám 
prostřednictvím záruky proti recidivě.
5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v 
zahájení občanskoprávního řízení 
v souladu s vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podnik, 
který – zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil 
nápravu nebo součinnost s úsilím o 
nápravu.

1. Členské státy zajistí, aby podnik, 
který – zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl nebo je s 
ní přímo spojen, zajistil nápravu nebo 
součinnost s úsilím o nápravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podnik, 
který – zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil 
nápravu nebo součinnost s úsilím o 
nápravu.

1. Členské státy zajistí, aby podnik, 
který stanovil, že způsobil škodu nebo k ní 
přispěl, zajistil nápravu nebo součinnost s 
úsilím o nápravu.

Or. de

Pozměňovací návrh 663
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podnik, 
který – zejména prostřednictvím svého 
mechanismu pro stížnosti – stanovil, že 
způsobil škodu nebo k ní přispěl, zajistil 
nápravu nebo součinnost s úsilím o 
nápravu.

( Netýká se českého znění.)

Or. es
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Pozměňovací návrh 664
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Nápravu lze navrhnout 
prostřednictvím mechanismu pro stížnosti 
stanoveného v článku 9.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 665
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Podniky zamezí dalším škodám 
prostřednictvím záruky proti recidivě.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 666
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v zahájení 
občanskoprávního řízení v souladu s 
vnitrostátním právem.

5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v zahájení 
soudního řízení v souladu s právem. 
Zejména:
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Or. en

Pozměňovací návrh 667
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v zahájení 
občanskoprávního řízení v souladu s 
vnitrostátním právem.

5. Členské státy zajistí, aby navržení 
nápravy ze strany podniku nebránilo 
dotčeným zúčastněným stranám v zahájení 
občanskoprávního nebo trestněprávního 
řízení v souladu s vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 5 – bod i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) Oběti by neměly být povinny 
používat tyto mechanismy před podáním 
žaloby u veřejného soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 5 – bod ii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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ii) Probíhající řízení před operativním 
mechanismem pro stížnosti nemohou 
obětem bránit v přístupu k veřejným 
soudům.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 10 – bod 5 – bod iii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) Rozhodnutí vydaná operativním 
mechanismem pro stížnosti by měla být 
řádně zvážena veřejnými soudy, ale 
nejsou pro ně závazná, zejména 
způsobem, který by veřejným soudům 
bránil v poskytování vhodných sankcí 
nebo opravných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Článek 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Odpovědnost za postup náležité péče
1. Členské státy zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
podniku jednající v rámci pravomocí, 
které jim byly svěřeny vnitrostátním 
právem, měli kolektivní odpovědnost za 
zajištění toho, že postupy náležité péče a 
obchodní rozhodnutí podniku, včetně 
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politik v oblasti odměňování, budou v 
souladu s touto směrnicí.
2. Členské státy zajistí, aby se v případě 
porušení povinností uvedených v odstavci 
1 jejich právní a správní předpisy o 
odpovědnosti přinejmenším vůči podniku 
vztahovaly na členy správních, řídících a 
dozorčích orgánů podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 672
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 11 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
podniku jednající v rámci pravomocí, 
které jim byly svěřeny vnitrostátním 
právem, měli kolektivní odpovědnost za 
zajištění toho, že postupy náležité péče a 
obchodní rozhodnutí podniku, včetně 
politik v oblasti odměňování, budou v 
souladu s touto směrnicí.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 673
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 11 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti přinejmenším vůči 
podniku vztahovaly na členy správních, 

vypouští se



PE658.906v01-00 36/103 AM\1215359CS.docx

CS

řídících a dozorčích orgánů podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 674
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 11 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti přinejmenším vůči 
podniku vztahovaly na členy správních, 
řídících a dozorčích orgánů podniků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 11 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti přinejmenším vůči 
podniku vztahovaly na členy správních, 
řídících a dozorčích orgánů podniků.

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 676
Manon Aubry

Návrh usnesení



AM\1215359CS.docx 37/103 PE658.906v01-00

CS

Čl. 11 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti přinejmenším vůči 
podniku vztahovaly na členy správních, 
řídících a dozorčích orgánů podniků.

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 11 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti přinejmenším vůči 
podniku vztahovaly na členy správních, 
řídících a dozorčích orgánů podniků.

2. Členské státy zajistí, aby se v 
případě porušení povinností uvedených v 
odstavci 1 jejich právní a správní předpisy 
o odpovědnosti vztahovaly na členy 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Daniel Buda, 
József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Článek 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Odborné znalosti v oblasti náležité péče
1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
podniku měl nezbytnou kvalifikaci, 
znalosti a odborné znalosti, pokud jde o 
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náležitou péči.
2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby řídící 
orgán podniku měl nezbytnou kvalifikaci, 
znalosti a odborné znalosti, pokud jde o 
náležitou péči.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 680
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby řídící 
orgán podniku měl nezbytnou kvalifikaci, 
znalosti a odborné znalosti, pokud jde o 
náležitou péči.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 681



AM\1215359CS.docx 39/103 PE658.906v01-00

CS

Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování potenciálních nebo 
skutečných nepříznivých dopadů na lidská 
práva, životní prostředí a správu a řízení. 
Složení poradních výborů zahrnuje 
zúčastněné strany a odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik.

Or. es

Pozměňovací návrh 684
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje odbory a 
zástupce pracovníků, další zúčastněné 
strany a odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 12 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
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ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik a dopadů. 
Složení poradních výborů zahrnuje 
zúčastněné strany a odborníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 686
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik. Složení 
poradních výborů zahrnuje zúčastněné 
strany a odborníky.

2. Velké podniky zřídí poradní výbor, 
jehož úkolem je poskytovat poradenství 
řídícímu orgánu podniků v otázkách 
náležité péče a navrhovat opatření k 
ukončení, sledování, zveřejňování, řešení, 
prevenci a zmírňování rizik a dopadů. 
Složení poradních výborů zahrnuje 
zúčastněné strany a odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 12 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
se přijímaly odvětvové akční plány pro 
náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví. 
Společnosti, které se připojují k úředně 
uznávanému (odvětvovému) standardu, 
„bezpečnému přístavu“, a uplatňují jej, 
mohou omezit své riziko pro právní 
důsledky. Tento standard musí 
zohledňovat všechny hlavní prvky náležité 
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péče a být vypracován v rámci postupu s 
více zúčastněnými stranami. Dodržování 
normy ze strany společnosti by mělo být 
předmětem auditu. „Bezpečný přístav“ 
poskytuje pozitivní pobídky k příkladnému 
chování.

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 13 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

Podniky, které se účastní akčních plánů 
pro náležitou péči, nejsou osvobozeny od 
povinností stanovených v článcích 4 a 9 
této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 689
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

Podniky účastnící se odvětvových akčních 
plánů náležité péče nejsou osvobozeny od 



AM\1215359CS.docx 43/103 PE658.906v01-00

CS

povinností požadovaných v článcích 4 a 9 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví. Podniky 
účastnící se odvětvových akčních plánů 
náležité péče nejsou osvobozeny od 
povinností požadovaných v článcích 4 až 8 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly odvětvové akční plány 
pro náležitou péči, jejichž záměrem je 
koordinace strategií náležité péče podniků 
v rámci hospodářského odvětví.

1. Členské státy mohou podpořit, aby 
podniky přijímaly dobrovolné odvětvové 
akční plány pro náležitou péči, jejichž 
záměrem je koordinace strategií náležité 
péče podniků v rámci hospodářského 
odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 692
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory a 
organizace občanské společnosti, aniž je 
dotčena povinnost každého podniku splnit 
požadavek článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory, nebo 
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zástupci pracovníků, nebo pracovníci 
sami.

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
zúčastněné strany, zejména odbory.

2. Členské státy zajistí, aby se na 
vymezování odvětvových akčních plánů 
pro náležitou péči měly právo podílet 
primární a sekundární zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Odvětvové mechanismy pro 
stížnosti jsou vytvářeny ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami a jsou spolu s 
nimi řízeny.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 697
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Čl. 13 – bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Odbory mají k plnění svých 
povinností v této oblasti nezbytné zdroje, 
mimo jiné za účelem navázání vztahů s 
odbory a pracovníky v podnicích, s nimiž 
má hlavní podnik obchodní vztahy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 14 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány určené v souladu s 
odstavcem 1 byly nezávislé a měly k 
dispozici nezbytné osobní, technické a 
finanční zdroje, prostory, infrastrukturu a 
odborné znalosti pro účinný výkon svých 
povinností.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 699
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 14 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi název 
a adresu příslušných orgánů do [datum 
provedení směrnice ve vnitrostátním 
právu]. Členské státy sdělí Komisi všechny 
změny názvu a adresy příslušných 
orgánů.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 700
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny provádět šetření s cílem 
zajistit, aby podniky plnily povinnosti 
stanovené v této směrnici. Příslušné orgány 
jsou oprávněny provádět kontroly podniků 
a provádět dotazování mezi dotčenými 
nebo potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami nebo jejich zástupci.

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny ukládat podnikům 
prováděcí opatření a provádět šetření s 
cílem zajistit, aby podniky plnily 
povinnosti stanovené v této směrnici. 
Příslušné orgány jsou oprávněny provádět 
kontroly podniků a provádět dotazování 
mezi dotčenými nebo potenciálně 
dotčenými zúčastněnými stranami nebo 
jejich zástupci.

Šetření uvedená v odstavci 1 zahrnují 
mimo jiné:

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny provádět šetření s cílem 
zajistit, aby podniky plnily povinnosti 
stanovené v této směrnici. Příslušné orgány 
jsou oprávněny provádět kontroly podniků 
a provádět dotazování mezi dotčenými 
nebo potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami nebo jejich zástupci.

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny ukládat podnikům 
prováděcí opatření a provádět šetření, a to 
i na místě, s cílem zajistit, aby podniky 
plnily povinnosti stanovené v této směrnici 
a ve vnitrostátních prováděcích 
předpisech. Příslušné orgány jsou 
oprávněny provádět kontroly podniků a 
provádět dotazování mezi dotčenými nebo 
potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami nebo jejich zástupci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 702
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny provádět šetření s cílem 
zajistit, aby podniky plnily povinnosti 
stanovené v této směrnici. Příslušné orgány 
jsou oprávněny provádět kontroly podniků 
a provádět dotazování mezi dotčenými 
nebo potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami nebo jejich zástupci.

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny provádět šetření s cílem 
zajistit, aby podniky plnily povinnosti 
stanovené v této směrnici, včetně podniků, 
které uvedly, že nejsou přímo spojeny s 
žádnými riziky. Příslušné orgány jsou 
oprávněny provádět kontroly podniků a 
provádět dotazování mezi dotčenými nebo 
potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami nebo jejich zástupci.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členských států 
jsou oprávněny provádět šetření s cílem 
zajistit, aby podniky plnily povinnosti 
stanovené v této směrnici. Příslušné 
orgány jsou oprávněny provádět kontroly 
podniků a provádět dotazování mezi 
dotčenými nebo potenciálně dotčenými 
zúčastněnými stranami nebo jejich 
zástupci.

1. Příslušné orgány členských států 
uvedené v článku 14 jsou oprávněny 
provádět příslušné kontroly v rámci šetření 
s cílem zajistit, aby podniky plnily 
povinnosti stanovené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
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Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 – bod i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) Přezkum strategie náležité péče, 
včetně posouzení rizik, činností v oblasti 
zmírňování dopadů, zveřejňování 
informací a mechanismů pro stížnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 – bod ii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ii) Přezkoumání dokumentace a 
záznamů, které prokazují řádné fungování 
strategie v oblasti náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 – bod iii (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iii) Rozhovory s dotčenými nebo 
potenciálně dotčenými zúčastněnými 
stranami.

Or. en



PE658.906v01-00 50/103 AM\1215359CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 707
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 – bod iv (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

iv) Kontroly na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 – bod v (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v) Fungování mechanismů pro 
stížnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Podniky poskytnou veškerou 
pomoc nezbytnou k usnadnění provádění 
šetření uvedených v odstavci 1, zejména 
pokud jde o prostory a předkládání 
dokumentace a záznamů.

Or. en



AM\1215359CS.docx 51/103 PE658.906v01-00

CS

Pozměňovací návrh 710
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných stížností podaných 
třetí stranou.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí v případě, kdy má příslušný 
orgán k dispozici relevantní informace o 
možném porušení mezinárodně závazných 
lidských práv a norem v oblasti životního 
prostředí, a to i na základě odůvodněných 
stížností.

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných stížností podaných 
třetí stranou.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí v případě, kdy má příslušný 
orgán k dispozici relevantní informace o 
možném porušení lidských práv a norem v 
oblasti životního prostředí, a to i na 
základě odůvodněných stížností.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 2



PE658.906v01-00 52/103 AM\1215359CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných stížností podaných 
třetí stranou.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných obav vyjádřených 
třetí stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných stížností podaných 
třetí stranou.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných obav vyjádřených 
třetí stranou.

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných stížností podaných 
třetí stranou.

2. Vyšetřování uvedená v odstavci 1 
se provádějí buď na základě přístupu 
založeného na posouzení rizik, nebo v 
případě, kdy má příslušný orgán k 
dispozici relevantní informace, a to i na 
základě odůvodněných obav vyjádřených 
třetí stranou.
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Or. de

Pozměňovací návrh 715
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy usnadní podávání 
stížností uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro podávání stížností, a 
zajistí, aby stížnosti byly na žádost 
stěžovatele i nadále anonymizovány. 
Členské státy zajistí, aby tento formulář 
mohl být vyplněn rovněž elektronicky.

3. Příslušné orgány členských států 
uvedené v článku 14 usnadní podávání 
stížností uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro podávání stížností. 
Příslušné orgány členských států uvedené 
v článku 14 zajistí, aby tento formulář byl 
vyplněn elektronicky.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy usnadní podávání 
stížností uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro podávání stížností, a 
zajistí, aby stížnosti byly na žádost 
stěžovatele i nadále anonymizovány. 
Členské státy zajistí, aby tento formulář 
mohl být vyplněn rovněž elektronicky.

3. Členské státy usnadní vyjadřování 
obav uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro vyjádření obav, a 
zajistí, aby obavy byly na žádost 
stěžovatele i nadále anonymizovány. 
Členské státy zajistí, aby tento formulář 
mohl být vyplněn rovněž elektronicky.

Or. de

Pozměňovací návrh 717
Heidi Hautala
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Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Členské státy usnadní podávání 
stížností uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro podávání stížností, a 
zajistí, aby stížnosti byly na žádost 
stěžovatele i nadále anonymizovány. 
Členské státy zajistí, aby tento formulář 
mohl být vyplněn rovněž elektronicky.

3. Členské státy usnadní vyjadřování 
obav uvedených v odstavci 2 třetími 
osobami prostřednictvím opatření, jako 
jsou formuláře pro vyjadřování obav, a 
zajistí, aby obavy byly na žádost 
stěžovatele i nadále anonymizovány. 
Členské státy zajistí, aby tento formulář 
mohl být vyplněn rovněž elektronicky.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Šetření uvedená v odstavci 1 
zahrnují mimo jiné:
a) přezkum strategie náležité péče, včetně 
posouzení rizik, opatření ke zmírnění 
rizika, veřejného oznamování a 
mechanismů pro stížnosti;
b) přezkum dokumentů a záznamů 
dokládajících řádné fungování strategie 
náležité péče;
c) dotazování dotčených nebo potenciálně 
dotčených zájmových skupin; d) 
namátkové kontroly;
e) fungování mechanismů pro stížnosti 
stanovených v článku 9.

Or. de

Pozměňovací návrh 719
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Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. Podniky poskytují veškerou 
podporu, jež je zapotřebí k usnadnění 
provádění šetření uvedených v odstavci 1, 
zejména pokud jde o prostory a 
předkládání dokumentů a záznamů.

Or. de

Pozměňovací návrh 720
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Marie Toussaint, Saskia Bricmont, 
Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Zjistí-li příslušný orgán na základě 
opatření přijatých podle odstavce 1, že 
došlo k nedodržení této směrnice, 
poskytne dotčenému podniku přiměřenou 
lhůtu k přijetí nápravných opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Zjistí-li příslušný orgán na základě 
opatření přijatých podle odstavce 1, že 
došlo k nedodržení této směrnice, poskytne 
dotčenému podniku přiměřenou lhůtu k 
přijetí nápravných opatření.

5. Zjistí-li příslušný orgán na základě 
opatření přijatých podle odstavce 1, že 
došlo k nedodržení této směrnice, musí 
dotčený podnik neprodleně přijmout 
nápravná opatření, nebo musí členský stát 



PE658.906v01-00 56/103 AM\1215359CS.docx

CS

ihned uložit sankce.

Or. de

Pozměňovací návrh 722
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by nedodržení této směrnice mohlo vést 
k nenapravitelné újmě, mohl příslušný 
orgán nařídit dotčenému podniku, aby 
přijal předběžná opatření, nebo nařídit 
dočasné pozastavení činnosti.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by jednání nebo činnost určitého 
podniku mohly vést k nenapravitelné újmě, 
mohl příslušný vnitrostátní orgán nařídit 
dotčenému podniku, aby přijal předběžná 
opatření, nebo nařídit dočasné pozastavení 
činnosti na svém území. Členské státy 
mohou požádat Komisi, aby po dohodě s 
Parlamentem a Radou zahájila trestní 
řízení, jež by v nejzávažnějších případech 
vyústilo ve výslovný zákaz působit na 
celém trhu Společenství, a to dočasně 
nebo po dobu neurčitou až do nápravy 
nebo kompenzace újmy.

Or. es

Pozměňovací návrh 723
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by nedodržení této směrnice mohlo vést 
k nenapravitelné újmě, mohl příslušný 
orgán nařídit dotčenému podniku, aby 
přijal předběžná opatření, nebo nařídit 
dočasné pozastavení činnosti.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by nedodržení této směrnice vedlo 
přímo k nenapravitelné újmě, mohl 
příslušný orgán nařídit dotčenému podniku, 
aby přijal předběžná opatření, nebo, není-li 
k dispozici žádné jiné opatření a zajištění 
přísného dodržování zásady 
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proporcionality, nařídit dočasné 
pozastavení činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by nedodržení této směrnice mohlo vést 
k nenapravitelné újmě, mohl příslušný 
orgán nařídit dotčenému podniku, aby 
přijal předběžná opatření, nebo nařídit 
dočasné pozastavení činnosti.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že by nedodržení této směrnice mohlo vést 
k nenapravitelné újmě, mohl příslušný 
orgán nařídit dotčenému podniku, aby 
přijal předběžná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány mají povinnost 
veřejně informovat o nedodržování této 
směrnice nebo vnitrostátního prováděcího 
předpisu a zveřejňovat výsledky.

Or. de

Pozměňovací návrh 726
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány jsou povinny 
veřejně informovat o případech porušení 
této směrnice provedené do vnitrostátního 
práva a zveřejňovat je.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Příslušné orgány jsou povinny 
veřejně informovat a zveřejňovat zjištění o 
nedodržování této směrnice nebo 
prováděcích vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Členské státy stanoví sankce podle 
článku 19 pro podniky, které ve stanovené 
lhůtě nepřijaly nápravná opatření.

7. Členské státy a příslušné 
vnitrostátní orgány stanoví sankce podle 
článku 19 v případě, že podnik nedodržuje 
tuto směrnici tak, jak byla provedena do 
vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Heidi Hautala
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Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Členské státy stanoví sankce podle 
článku 19 pro podniky, které ve stanovené 
lhůtě nepřijaly nápravná opatření.

7. Členské státy stanoví sankce podle 
článku 19 pro podniky, které nepřijaly 
nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. Členské státy stanoví sankce podle 
článku 19 pro podniky, které ve stanovené 
lhůtě nepřijaly nápravná opatření.

7. Členské státy stanoví sankce podle 
článku 19 pro podniky, které nepřijaly 
nápravná opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 731
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
kontrolách uvedených v odstavci 1, 
přičemž uvedou zejména jejich povahu a 
výsledek, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření 
vydaná podle odstavce 5.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 732
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
kontrolách uvedených v odstavci 1, 
přičemž uvedou zejména jejich povahu a 
výsledek, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření 
vydaná podle odstavce 5.

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
šetřeních uvedených v odstavci 1, přičemž 
uvedou zejména jejich povahu a výsledek, 
včetně záznamů o uložení povinnosti 
zavést nápravná opatření vydaná podle 
odstavce 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
kontrolách uvedených v odstavci 1, 
přičemž uvedou zejména jejich povahu a 
výsledek, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření 
vydaná podle odstavce 5.

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
šetřeních uvedených v odstavci 1, přičemž 
uvedou zejména jejich povahu a výsledek, 
včetně záznamů o uložení povinnosti 
zavést nápravná opatření vydaná podle 
odstavce 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 15 – odst. 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby příslušné 8. Členské státy zajistí, aby příslušné 
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vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
kontrolách uvedených v odstavci 1, 
přičemž uvedou zejména jejich povahu a 
výsledek, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření 
vydaná podle odstavce 5.

vnitrostátní orgány vedly záznamy o 
kontrolách uvedených v odstavci 1, 
přičemž uvedou zejména jejich povahu a 
výsledek, včetně záznamů o uložení 
povinnosti zavést nápravná opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 735
Axel Voss, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Záznamy o kontrolách uvedených 
v odstavci 1 se uchovávají po dobu 
nejméně pěti let.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 15 – bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Záznamy o kontrolách uvedených v 
odstavci 1 se uchovávají po dobu nejméně 
pěti let.

9. Záznamy o kontrolách uvedených v 
odstavci 1 se uchovávají po dobu nejvýše 
pěti let.

Or. es

Pozměňovací návrh 737
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, jakož i zajistit soudržnost jejich 
postupů, zveřejní Komise po konzultaci s 
členskými státy a OECD obecné nezávazné 
pokyny pro podniky ohledně způsobu, jak 
nejlépe plnit povinnosti náležité péče 
stanovené v této směrnici. Tyto pokyny 
budou obsahovat praktický návod, jak 
uplatňovat zásady přiměřenosti na 
povinnosti náležité péče v závislosti na 
velikosti a sektoru podniku. Tyto pokyny 
se zpřístupní nejpozději 18 měsíců ode dne 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, jakož i zajistit soudržnost jejich 
postupů, zveřejní Komise po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury Evropské unie pro základní 
práva a Evropské agentury pro životní 
prostředí obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
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Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, jakož i zajistit soudržnost jejich 
postupů, zveřejní Komise po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva, Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro malé a střední podniky 
obecné nezávazné pokyny pro podniky 
ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
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podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
náležitou péči stanovenou v této směrnici. 
Tyto pokyny budou obsahovat praktický 
návod, jak uplatňovat zásady přiměřenosti 
na povinnosti náležité péče v závislosti na 
velikosti a sektoru podniku. Tyto pokyny 
se zpřístupní nejpozději 18 měsíců ode dne 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 741
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky závazné pokyny pro podniky 
ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 742
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky obecné nezávazné pokyny pro 
podniky ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

1. S cílem zajistit jasnost a jistotu pro 
podniky, zejména pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, jakož i zajistit 
soudržnost jejich postupů, zveřejní Komise 
po konzultaci s členskými státy a OECD a 
za pomoci Agentury pro základní práva, 
Evropské agentury pro životní prostředí a 
Evropské agentury pro malé a střední 
podniky závazné pokyny pro podniky 
ohledně způsobu, jak nejlépe plnit 
povinnosti náležité péče stanovené v této 
směrnici. Tyto pokyny budou obsahovat 
praktický návod, jak uplatňovat zásady 
přiměřenosti na povinnosti náležité péče v 
závislosti na velikosti a sektoru podniku. 
Tyto pokyny se zpřístupní nejpozději 18 
měsíců ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva, Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro malé a střední podniky 
vypracovat zvláštní nezávazné pokyny pro 
podniky působící v určitých odvětvích.

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD vypracovat 
zvláštní nezávazné pokyny pro podniky 
působící v určitých odvětvích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 744
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Daniel Buda

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva, Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro malé a střední podniky 
vypracovat zvláštní nezávazné pokyny pro 
podniky působící v určitých odvětvích.

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva a Evropské 
agentury pro životní prostředí vypracovat 
zvláštní nezávazné pokyny pro podniky 
působící v určitých odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva, Evropské 
agentury pro životní prostředí a Evropské 
agentury pro malé a střední podniky 
vypracovat zvláštní nezávazné pokyny pro 
podniky působící v určitých odvětvích.

2. Komise může po konzultaci s 
členskými státy a OECD a za pomoci 
Agentury pro základní práva a Evropské 
agentury pro malé a střední podniky 
vypracovat zvláštní nezávazné pokyny pro 
podniky působící v určitých odvětvích.

Or. es

Pozměňovací návrh 746
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
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Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální 
politiku, pokyny OECD pro náležitou péči 
na podporu odpovědného chování 
podniků, pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, pokyny OECD pro 
zodpovědné dodavatelské řetězce 
nerostných surovin, pokyny OECD pro 
náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 747
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 



PE658.906v01-00 68/103 AM\1215359CS.docx

CS

obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce, všeobecný komentář č. 16 Výboru 
OSN pro práva dítěte ke státním 
závazkům týkajícím se dopadu 
podnikatelského sektoru na práva dětí a 
práva dítěte a obchodní zásady 
vypracované fondem UNICEF.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce. Tyto pokyny budou považovány za 
relevantní ve svých aktualizovaných 
verzích do budoucna.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
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Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce. Tyto pokyny budou považovány za 
relevantní ve svých aktualizovaných 
verzích do budoucna.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Lara Wolters

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro nadnárodní 
společnosti a sociální politiku, pokyny 
OECD pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
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OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory, pokyny OECD pro náležitou 
péči na podporu odpovědného 
korporátního poskytování půjček a 
upisování cenných papírů a pokyny 
OECD/FAO pro odpovědné zemědělské 
dodavatelské řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel 
Caspary

Návrh usnesení
Čl. 16 – bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, tripartitní 
deklarace MOP o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální 
politiku, pokyny OECD pro náležitou péči 
na podporu odpovědného chování podniků, 
pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, 
pokyny OECD pro zodpovědné 
dodavatelské řetězce nerostných surovin, 
pokyny OECD pro náležitou péči v 
zodpovědných dodavatelských řetězcích v 
oděvním a obuvnickém průmyslu, pokyny 
OECD pro odpovědné podnikání pro 
institucionální investory a pokyny 
OECD/FAO pro odpovědné zemědělské 
dodavatelské řetězce.

3. Při přípravě nezávazných pokynů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 se náležitě 
zohlední obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, pokyny OECD 
pro náležitou péči na podporu 
odpovědného chování podniků, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, pokyny 
OECD pro zodpovědné dodavatelské 
řetězce nerostných surovin, pokyny OECD 
pro náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu, pokyny OECD pro 
odpovědné podnikání pro institucionální 
investory a pokyny OECD/FAO pro 
odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 752
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Soulad podniku s těmito pokyny 
neznamená sám o sobě soulad s 
povinnostmi stanovenými v této směrnici.

Or. de

Pozměňovací návrh 753
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel Buda

Návrh usnesení
Článek 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Zvláštní opatření na podporu malých 
a středních podniků a mikropodniků
1. Členské státy zajistí, aby byl k dispozici 
zvláštní portál pro malé a střední podniky 
a mikropodniky, kde budou moci získat 
pokyny a další podporu a informace o 
tom, jak nejlépe plnit své povinnosti 
náležité péče.
2. Malé a střední podniky a mikropodniky 
jsou způsobilé pro získání finanční 
podpory za účelem plnění svých 
povinností náležité péče v rámci programů 
Unie na podporu malých a středních 
podniků a mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh usnesení
Článek 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Zvláštní opatření na podporu malých 
a středních podniků a mikropodniků
1. Členské státy zajistí, aby byl k dispozici 
zvláštní portál pro malé a střední podniky 
a mikropodniky, kde budou moci získat 
pokyny a další podporu a informace o 
tom, jak nejlépe plnit své povinnosti 
náležité péče.
2. Malé a střední podniky a mikropodniky 
jsou způsobilé pro získání finanční 
podpory za účelem plnění svých 
povinností náležité péče v rámci programů 
Unie na podporu malých a středních 
podniků a mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 17 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zvláštní opatření na podporu malých 
a středních podniků a mikropodniků

Výjimky pro malé a střední podniky, osoby 
samostatně výdělečně činné 
a mikropodniky

Or. es

Pozměňovací návrh 756
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 17 – bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl k 
dispozici zvláštní portál pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, kde budou moci 
získat pokyny a další podporu a informace 
o tom, jak nejlépe plnit své povinnosti 
náležité péče.

1. Členské státy zajistí, aby byl k 
dispozici zvláštní portál pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, kde budou 
poskytnuty pokyny, podpora a informace o 
dobrovolných postupech náležité péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 757
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Čl. 17 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl k 
dispozici zvláštní portál pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, kde budou moci 
získat pokyny a další podporu a informace 
o tom, jak nejlépe plnit své povinnosti 
náležité péče.

1. Členské státy zajistí, aby byl k 
dispozici zvláštní portál pro malé a střední 
podniky a mikropodniky, kde budou moci 
získat pokyny a další podporu a informace 
o tom, jak nejlépe organizovat své postupy 
náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 17 – bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Všechny malé a střední podniky, 
mikropodniky a osoby samostatně 
výdělečně činné jsou vyjmuty z plnění celé 
této směrnice. Není možné po nich 
požadovat, aby vytvořily postup náležité 
péče, a nejsou považovány za odpovědné 
za žádnou skutečnou nebo potenciální 
škodu, která nebyla přímo způsobena 
jejich přímou obchodní činností.
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Or. es

Pozměňovací návrh 759
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 17 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Malé a střední podniky a 
mikropodniky jsou způsobilé pro získání 
finanční podpory za účelem plnění svých 
povinností náležité péče v rámci programů 
Unie na podporu malých a středních 
podniků a mikropodniků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 17 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Malé a střední podniky a 
mikropodniky jsou způsobilé pro získání 
finanční podpory za účelem plnění svých 
povinností náležité péče v rámci programů 
Unie na podporu malých a středních 
podniků a mikropodniků.

2. Malé a střední podniky a 
mikropodniky jsou způsobilé pro získání 
finanční podpory za účelem dobrovolného 
provedení strategií náležité péče v rámci 
programů Unie na podporu malých a 
středních podniků a mikropodniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 761
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 762
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci, sdílení informací a sbližování 
regulačních a investigativních postupů a 
postupů dohledu a s cílem sledovat 
výkonnost příslušných vnitrostátních 
orgánů. Je-li to nezbytné, a to i pro účely 
vyšetřování, spolupracují příslušné 
vnitrostátní orgány při prosazování 
povinností stanovených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

1. Komise zřídí evropskou síť 
náležité péče příslušných orgánů s cílem 
zajistit, společně s příslušnými 
vnitrostátními orgány uvedenými v článku 
14, koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
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sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci, sdílení informací a sbližování 
regulačních a investigativních postupů a 
postupů dohledu a s cílem sledovat 
výkonnost příslušných vnitrostátních 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Evropský výbor 
příslušných orgánů s cílem usnadnit 
koordinaci a sbližování regulačních 
postupů a postupů dohledu a s cílem 
sledovat výkonnost příslušných 
vnitrostátních orgánů.

1. Komise usnadní koordinaci a 
sbližování regulačních postupů a postupů 
dohledu a s cílem sledovat výkonnost 
příslušných vnitrostátních orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 766
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise, jíž je nápomocna 
Agentura Evropské unie pro základní 
práva, Evropská agentura pro životní 
prostředí a Evropská agentura pro malé a 
střední podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními 
orgány a ve spolupráci s dalšími 
odborníky z veřejného sektoru a 
zúčastněnými stranami zveřejní výroční 
srovnávací přehled v oblasti náležité péče.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise, jíž je nápomocna Agentura 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropská agentura pro životní prostředí a 
Evropská agentura pro malé a střední 
podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními 
orgány a ve spolupráci s dalšími odborníky 
z veřejného sektoru a zúčastněnými 
stranami zveřejní výroční srovnávací 
přehled v oblasti náležité péče.

2. Evropský výbor, jemuž je 
nápomocna Evropská komise, Agentura 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropská agentura pro životní prostředí a 
Evropská agentura pro malé a střední 
podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními 
orgány a ve spolupráci s dalšími odborníky 
z veřejného sektoru a zúčastněnými 
stranami zveřejní výroční srovnávací 
přehled v oblasti náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
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Čl. 18 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Komise, jíž je nápomocna Agentura 
Evropské unie pro základní práva, 
Evropská agentura pro životní prostředí a 
Evropská agentura pro malé a střední 
podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními 
orgány a ve spolupráci s dalšími odborníky 
z veřejného sektoru a zúčastněnými 
stranami zveřejní výroční srovnávací 
přehled v oblasti náležité péče.

2. Komise, jíž je nápomocna Agentura 
Evropské unie pro základní práva a 
Evropská agentura pro malé a střední 
podniky, na základě informací 
poskytnutých příslušnými vnitrostátními 
orgány a ve spolupráci s dalšími odborníky 
z veřejného sektoru a zúčastněnými 
stranami zveřejní výroční srovnávací 
přehled v oblasti náležité péče.

Or. es

Pozměňovací návrh 769
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Komise by měla podporovat 
podniky při shromažďování informací a 
zjišťování rizik prostřednictvím 
shromažďování a zveřejňování 
dostupných obchodních a celních údajů o 
původu surovin, meziproduktech a 
hotových výrobcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. Komise by měla podporovat 
podniky při shromažďování informací a 
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zjišťování rizik prostřednictvím 
shromažďování a zveřejňování 
dostupných obchodních a celních údajů o 
původu surovin, meziproduktek a 
hotových výrobcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. Komise by měla podporovat 
podniky při zjišťování rizika 
zveřejňováním informací o rizicích v 
oblasti lidských práv, životního prostředí a 
správy věcí veřejných spojených s určitými 
zeměpisnými oblastmi, odvětvími a 
pododvětvími a produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. Komise by měla podporovat 
podniky při zjišťování rizika 
zveřejňováním informací o rizicích v 
oblasti lidských práv, životního prostředí a 
správy věcí veřejných spojených s určitými 
zeměpisnými oblastmi, odvětvími a 
pododvětvími a produkty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 773
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. Komise by měla podporovat 
přístup obětí nepříznivých dopadů 
souvisejících s podnikáním k nápravě tím, 
že zřídí fond na pokrytí nákladů 
spojených s řízením v záležitostech 
týkajících se občanskoprávních nároků 
spojených s podnikáním v souvislosti s 
porušováním lidských práv v rámci 
hodnotového řetězce v rámci působnosti 
směrnice xxx/xxxx o náležité péči a 
odpovědnosti podniků. Do fondu by mohly 
být částečně vkládány pokuty uložené na 
základě této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 18 – bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. Komise by měla podporovat 
přístup obětí nepříznivých dopadů 
souvisejících s podnikáním k nápravě tím, 
že zřídí fond na pokrytí nákladů 
spojených s řízením v záležitostech 
týkajících se občanskoprávních nároků 
spojených s podnikáním v souvislosti s 
porušováním lidských práv v rámci 
hodnotového řetězce v rámci působnosti 
směrnice xxx/xxxx o náležité péči a 
odpovědnosti podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 775
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Návrh usnesení
Článek 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 18a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let od (datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost).
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká 
se platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. 5. Jakmile přijme akt 
v přenesené pravomoci, oznámí to Komise 
současně Evropskému parlamentu a 
Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
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nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh usnesení
Čl. 19 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sankce Sankce

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví 
administrativní sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých v souladu 
s touto směrnicí a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Příslušné vnitrostátní orgány mohou 
uložit pokuty až do výše 4 % obratu 
podniku, dočasně nebo na dobu neurčitou 
vyloučit podniky ze zadávání veřejných 
zakázek, ze státní podpory, z režimů 
veřejné podpory, včetně režimů závislých 
na vývozních úvěrových agenturách a 
půjčkách, uchýlit se ke zabavení komodit 
a k jiným vhodným správním sankcím.
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Or. en

Pozměňovací návrh 778
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Ivan Štefanec, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Daniel Caspary

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce zohlední závažnost a 
opakující se povahu porušení, k nimž 
došlo, a musí být účinné, přiměřené a 
odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 779
József Szájer, Enikő Győri

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví právní 
důsledky za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Právní 
důsledky by měly být uplatňovány tam, 
kde je to vhodné, a měly by být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví sankce za 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví přiměřené 
sankce za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých v souladu s touto směrnicí a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
uplatňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
opakované porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku představovalo 
trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby tato porušení zákona podléhala 
účinným, přiměřeným a odrazujícím 
trestním sankcím.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 782
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vypouští se
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opakované porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku představovalo 
trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby tato porušení zákona podléhala 
účinným, přiměřeným a odrazujícím 
trestním sankcím.

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
opakované porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku představovalo 
trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění 
toho, aby tato porušení zákona podléhala 
účinným, přiměřeným a odrazujícím 
trestním sankcím.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 19 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
opakované porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých v souladu s touto směrnicí ze 

2. Členské státy zajistí, aby 
opakované porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých v souladu s touto směrnicí ze 
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strany podniku představovalo trestný čin, 
pokud bylo spácháno úmyslně nebo z 
hrubé nedbalosti. Členské státy přijmou 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato 
porušení zákona podléhala účinným, 
přiměřeným a odrazujícím trestním 
sankcím.

strany podniku představovalo trestný čin, 
pokud bylo spácháno úmyslně nebo z 
hrubé nedbalosti. Členské státy přijmou 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato 
porušení zákona podléhala účinným, 
přiměřeným a odrazujícím trestním 
sankcím.

Mezi další sankce patří pokuty, zabavení 
produktů, vyloučení z účasti na veřejných 
zakázkách, vyloučení z režimů státní 
podpory (vývozní úvěrové agentury, 
půjčky).

Or. de

Pozměňovací návrh 785
Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, 
Marie Toussaint, Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, 
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 19 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
opakované porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých v souladu s touto 
směrnicí ze strany podniku představovalo 
trestný čin, pokud bylo spácháno úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby tato porušení zákona podléhala 
účinným, přiměřeným a odrazujícím 
trestním sankcím.

2. Členské státy zajistí, aby vážné 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých v 
souladu s touto směrnicí ze strany podniku 
představovalo trestný čin, zejména pokud 
bylo spácháno úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby tato porušení 
zákona podléhala účinným, přiměřeným a 
odrazujícím trestním sankcím.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Skutečnost, že podnik uplatňoval 
náležitou péči v souladu s požadavky 
stanovenými v této směrnici, nezbavuje 
podnik žádné občanskoprávní 
odpovědnosti, která by mu mohla 
vzniknout podle vnitrostátního práva.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 787
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Skutečnost, že podnik uplatňoval náležitou 
péči v souladu s požadavky stanovenými v 
této směrnici, nezbavuje podnik žádné 
občanskoprávní odpovědnosti, která by mu 
mohla vzniknout podle vnitrostátního 
práva.

1. Skutečnost, že podnik uplatňoval 
náležitou péči v souladu s požadavky 
stanovenými v této směrnici, nezbavuje 
podnik žádné občanskoprávní 
odpovědnosti, která by mu mohla 
vzniknout podle vnitrostátního práva.

2. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
nést odpovědnost za škody způsobené jimi 
ovládanými společnostmi, pokud se v 
rámci své činnosti dopustily porušení 
mezinárodně uznávaných lidských práv 
nebo mezinárodních norem v oblasti 
životního prostředí.
3. Podniky však nejsou odpovědné, pokud 
mohou prokázat, že vynaložily veškerou 
náležitou péči, aby se předešlo škodě, 
nebo že by ke škodě došlo i v případě, že 
by byla věnována veškerá náležitá péče.
4. Členské státy zajistí, aby jejich režimy 
občanskoprávní odpovědnosti zahrnovaly 
přiměřené promlčecí lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 788



PE658.906v01-00 88/103 AM\1215359CS.docx

CS

Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Skutečnost, že podnik uplatňoval náležitou 
péči v souladu s požadavky stanovenými v 
této směrnici, nezbavuje podnik žádné 
občanskoprávní odpovědnosti, která by mu 
mohla vzniknout podle vnitrostátního 
práva.

Skutečnost, že podnik uplatňoval náležitou 
péči v souladu s požadavky stanovenými v 
této směrnici, zbavuje podnik veškeré 
občanskoprávní odpovědnosti, která by mu 
mohla vzniknout podle vnitrostátního 
práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 789
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Skutečnost, že podnik uplatňoval náležitou 
péči v souladu s požadavky stanovenými v 
této směrnici, nezbavuje podnik žádné 
občanskoprávní odpovědnosti, která by 
mu mohla vzniknout podle vnitrostátního 
práva.

Skutečnost, že podnik plní povinnost 
náležité péče, nezbavuje podnik žádných 
jiných příslušných rámců odpovědnosti, 
včetně rámců pro odpovědnost řetězce 
subdodávek nebo dodavatelského řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy využívají stávající režimy 
odpovědnosti nebo, v případě potřeby, 
zavedou další právní předpisy, které 
zajistí, aby podniky mohly nést 
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odpovědnost za škody způsobené jimi 
ovládanými podniky, pokud se v rámci své 
činnosti dopustily porušení mezinárodně 
uznávaných lidských práv nebo 
mezinárodních norem v oblasti životního 
prostředí. Podniky však nejsou 
odpovědné, pokud mohou prokázat, že 
vynaložily veškerou náležitou péči, aby se 
předešlo ztrátě nebo škodám v souladu s 
povinnostmi a zásadami stanovenými v 
této směrnici, nebo že by ke škodě došlo i 
v případě, že by byla věnována veškerá 
náležitá péče. Při zavádění těchto režimů 
odpovědnosti členské státy zváží přijetí 
vhodných promlčecích lhůt a zavedení 
zásady „kdo prohrál, platí“.

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení 
o náležité péči podniků a odpovědnosti 
stanovená v jiných právních rámcích na 
mezinárodní, evropské nebo vnitrostátní 
úrovni. Tímto článkem nejsou dotčena ani 
ustanovení o odpovědnosti podniků za 
nepříznivé dopady a porušování lidských 
práv stanovená v jiných právních rámcích 
na mezinárodní, evropské nebo 
vnitrostátní úrovni, a to i pokud jde o 
jejich dodavatelské a subdodavatelské 
řetězce. Ustanoveními této směrnice 
nejsou dotčeny jiné rámce týkající se 
odpovědnosti při využívání subdodavatelů 
a v dodavatelském řetězci vytvořené na 
vnitrostátní, evropské a mezinárodní 
úrovni.

Or. de
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Pozměňovací návrh 792
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Promlčecí lhůty nezačnou běžet dříve, než 
skončí riziko v oblasti lidských práv nebo 
životního prostředí a žalobce se dozví, 
nebo lze důvodně předpokládat, že se 
dozví o riziku, o skutečnosti, že způsobil 
poškození nebo k němu přispěl, a o 
totožnosti podniku, který může nést 
odpovědnost.
Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
byla pozastavena, nebo v závislosti na 
vnitrostátním právu přerušena, pokud 
příslušný orgán přijme opatření pro účely 
šetření dopadu na lidská práva nebo 
životní prostředí, jichž se žádost o 
občanskoprávní odpovědnost týká.

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky nesly 
odpovědnost za nápravu škod 
způsobených nepříznivými dopady v 
oblasti lidských práv, životního prostředí a 
správy věcí veřejných, které podniky nebo 
subjekty, které kontrolují nebo jsou 
schopny kontrolovat, nebo 
prostřednictvím obchodního vztahu, 
způsobily jednání nebo opomenutí nebo k 
nim přispěly, pokud podnik nemůže 
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prokázat, že jednal s náležitou péčí.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudy členských států přijmou důkazy 
prima facie o tom, že subjekt je pod 
kontrolou nebo že existuje možnost 
kontrolovat podnik a že existuje příčinná 
souvislost mezi nečinností podniku 
ohledně náležité péče a vznikem újmy, 
pokud podnik nemůže prokázat jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Manon Aubry, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, 
Saskia Bricmont, Maria Arena, Heidi Hautala, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro podání občanskoprávních nároků 
týkajících se škod způsobených 
nepříznivými dopady v oblasti lidských 
práv a životního prostředí nebyla kratší 
než pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Manon Aubry
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Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Promlčecí lhůty nezačnou běžet dříve, než 
skončí riziko v oblasti lidských práv nebo 
životního prostředí a žalobce se dozví, 
nebo lze důvodně předpokládat, že se 
dozví o riziku, o skutečnosti, že způsobil 
poškození nebo k němu přispěl, a o 
totožnosti podniku, který může nést 
odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
byla pozastavena, nebo v závislosti na 
vnitrostátním právu přerušena v případě, 
že příslušný orgán šetří dopad na lidská 
práva nebo životní prostředí, jichž se 
žádost o občanskoprávní nároky týká.

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
nést občanskoprávní odpovědnost za 
škody vyplývající z dopadů na lidská 
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práva, životní prostředí a správu věcí 
veřejných, které podniky nebo subjekty, 
které kontrolují nebo jsou schopny 
kontrolovat, nebo prostřednictvím 
obchodního vztahu způsobily nebo k nim 
přispěly jednáním nebo opomenutím, 
pokud podnik nemůže prokázat, že jednal 
s náležitou péčí a přijal veškerá přiměřená 
opatření, aby takové škodě zabránil.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Manon Aubry

Návrh usnesení
Čl. 20 – odst. 1 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
nést občanskoprávní odpovědnost za 
škody vyplývající z dopadů na lidská 
práva, životní prostředí a správu věcí 
veřejných, které podniky nebo subjekty, 
které kontrolují nebo jsou schopny 
kontrolovat, nebo prostřednictvím 
obchodního vztahu způsobily nebo k nim 
přispěly jednáním nebo opomenutím, 
pokud podnik nemůže prokázat, že jednal 
s náležitou péčí a přijal veškerá přiměřená 
opatření, aby takové škodě zabránil.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Manon Aubry, Heidi Hautala, Maria Arena, Anna Cavazzini, Raphaël Glucksmann, 
Helmut Scholz, Aurore Lalucq, Marie Toussaint, Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Článek 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 20a
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Mezinárodní právo soukromé
Členské státy zajistí, aby příslušná 
ustanovení této směrnice byla imperativní 
v souladu s článkem 16 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
864/2007 ze dne 11. července 2007 o 
právu rozhodném pro mimosmluvní 
závazkové vztahy (Řím II).

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 21 – bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Pravidla transparentnosti vstoupí v 
platnost, pouze pokud členské státy 
dosáhnou oživení z hlediska 
hospodářských ukazatelů zaměstnanosti, 
hrubého domácího produktu a využití pro 
vlastní spotřebu.

Or. es

Pozměňovací návrh 802
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer
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Návrh usnesení
Příloha I – část 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – odst. 8 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Do nařízení se dále vkládá nový 
článek 26a, kterým se zavádí forum 
necessitatis, jež by mělo být podmíněno 
dvěma prvky, tj. rizikem odepření přístupu 
ke spravedlnosti ve třetí zemi, v níž došlo k 
porušení lidských práv, a dostatečně 
úzkou vazbu na dotčený členský stát. 
Tento druh ustanovení již existuje v právu 
EU, např. v článku 11 nařízení č. 
650/2012 o dědických věcech a v článku 7 
nařízení č. 4/2009 o vyživovací povinnosti. 
Toto nové ustanovení dává ve 
výjimečných případech soudům členských 
států – nejsou-li příslušné podle jiných 
ustanovení (EU) č. 1215/2012 – pravomoc 
rozhodovat o občanskoprávních žalobách 
souvisejících s podnikáním v případě 
porušení lidských práv podaných vůči 
podnikům usazeným ve třetích zemích, 
které jsou však součástí dodavatelského 
řetězce podniku EU, a to za předpokladu, 
že ve třetím státě, k němuž má daná věc 
úzkou vazbu, není řízení možné nebo je v 
takovém třetím státě nelze rozumně 
zahájit nebo vést. Ustanovení dále 
vyžaduje, aby žaloba měla dostatečnou 
vazbu na členský stát, u jehož soudu bylo 
řízení zahájeno.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 805
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – odst. 8 – bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. Do nařízení se dále vkládá nový 
článek 26a, kterým se zavádí forum 
necessitatis, jež by mělo být podmíněno 
dvěma prvky, tj. rizikem odepření přístupu 
ke spravedlnosti ve třetí zemi, v níž došlo k 
porušení lidských práv, a dostatečně úzkou 
vazbu na dotčený členský stát. Tento druh 
ustanovení již existuje v právu EU, např. v 
článku 11 nařízení č. 650/2012 o 
dědických věcech a v článku 7 nařízení č. 
4/2009 o vyživovací povinnosti. Toto nové 
ustanovení dává ve výjimečných 
případech soudům členských států – 
nejsou-li příslušné podle jiných 
ustanovení (EU) č. 1215/2012 – pravomoc 
rozhodovat o občanskoprávních žalobách 
souvisejících s podnikáním v případě 
porušení lidských práv podaných vůči 
podnikům usazeným ve třetích zemích, 
které jsou však součástí dodavatelského 
řetězce podniku EU, a to za předpokladu, 
že ve třetím státě, k němuž má daná věc 
úzkou vazbu, není řízení možné nebo je v 
takovém třetím státě nelze rozumně 
zahájit nebo vést. Ustanovení dále 
vyžaduje, aby žaloba měla dostatečnou 
vazbu na členský stát, u jehož soudu bylo 
řízení zahájeno.

6. Do nařízení se dále vkládá nový 
článek 26a, kterým se zavádí forum 
necessitatis, jež by mělo být podmíněno 
dvěma prvky, tj. účinným a prokázaným 
odepřením přístupu ke spravedlnosti ve 
třetí zemi, v níž došlo k porušení lidských 
práv, a dostatečně úzkou vazbou na 
dotčený členský stát.

Or. es

Pozměňovací návrh 806
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
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Příloha I – část 2 – odst. 11 – bod 1 – odst. 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5) V záležitostech týkajících se 
obchodních občanskoprávních žalob kvůli 
porušení lidských práv v rámci 
hodnotového řetězce v oblasti působnosti 
směrnice xxx/xxxx o náležité péči 
a odpovědnosti podniků může být žaloba 
na podnik usazený v členském státě 
podána rovněž v členském státě, v němž je 
usazený nebo kde působí, pokud škodu 
způsobenou ve třetí zemi lze přičíst 
dceřiné společnosti nebo jinému podniku, 
s nímž má mateřská společnost obchodní 
vztah ve smyslu článku 3 směrnice 
xxx/xxxx o náležité péči a odpovědnosti 
podniků.

5) V záležitostech týkajících se 
obchodních občanskoprávních žalob kvůli 
porušení základních práv v oblasti 
působnosti směrnice xxx/xxxx o náležité 
péči a odpovědnosti podniků se uplatní 
procesní pravidla platná v jednotlivých 
členských státech. V případě, že tato 
pravidla neexistují, se uplatní příslušnost 
místa, ve kterém došlo ke škodě.

Or. es

Pozměňovací návrh 807
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – odst. 11 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2) Vkládá se nový článek 26a, který 
zní:

vypouští se

Článek 26a
O občanskoprávních žalobách 
souvisejících s podnikáním v případě 
porušení lidských práv v rámci 
hodnotového řetězce společnosti usazené v 
Unii nebo působící v Unii v oblasti 
působnosti směrnice xxx/xxxx o náležité 
péči a odpovědnosti podniků, mohou 
soudy členského státu, není-li žádný soud 
členského státu příslušný podle jiných 
ustanovení tohoto nařízení, rozhodovat ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
právo na spravedlivý proces nebo právo 
na přístup ke spravedlnosti, zejména: a) 
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pokud řízení nelze rozumně zahájit nebo 
vést ve třetím státě, který vykazuje úzkou 
vazbu se sporem, nebo pokud by řízení 
bylo v tomto státě nemožné; nebo b) 
pokud by rozhodnutí o žalobě ve třetím 
státě nebylo možné uznat a vykonat 
v členském státě, u jehož soudu bylo 
zahájeno řízení podle práva tohoto státu, 
a toto uznání a výkon jsou nezbytné k 
tomu, aby bylo zajištěno uspokojení práv 
žalobce; a spor vykazuje dostatečnou 
vazbu na členský stát, u jehož soudu byl 
podán návrh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 808
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – odst. 11 – bod 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O občanskoprávních žalobách 
souvisejících s podnikáním v případě 
porušení lidských práv v rámci 
hodnotového řetězce společnosti usazené v 
Unii nebo působící v Unii v oblasti 
působnosti směrnice xxx/xxxx o náležité 
péči a odpovědnosti podniků, mohou 
soudy členského státu, není-li žádný soud 
členského státu příslušný podle jiných 
ustanovení tohoto nařízení, rozhodovat ve 
výjimečných případech, pokud to vyžaduje 
právo na spravedlivý proces nebo právo 
na přístup ke spravedlnosti, zejména: a) 
pokud řízení nelze rozumně zahájit nebo 
vést ve třetím státě, který vykazuje úzkou 
vazbu se sporem, nebo pokud by řízení 
bylo v tomto státě nemožné; nebo b) 
pokud by rozhodnutí o žalobě ve třetím 
státě nebylo možné uznat a vykonat 
v členském státě, u jehož soudu bylo 
zahájeno řízení podle práva tohoto státu, 
a toto uznání a výkon jsou nezbytné k 
tomu, aby bylo zajištěno uspokojení práv 

U občanskoprávních žalob souvisejících s 
podnikáním v případě porušení základních 
práv společnosti usazené v Unii nebo 
působící v Unii v oblasti působnosti 
směrnice xxx/xxxx o náležité péči 
a odpovědnosti podniků se uplatní 
procesní pravidla platná v jednotlivých 
členských státech. V případě, že tato 
pravidla neexistují, se uplatní příslušnost 
místa, ve kterém došlo ke škodě.
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žalobce; a spor vykazuje dostatečnou 
vazbu na členský stát, u jehož soudu byl 
podán návrh.

Or. es

Pozměňovací návrh 809
Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Příloha I – část 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Návrh usnesení
Příloha I – část 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – bod 3 – odst. 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 812
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Příloha I – bod 3 – odst. 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 
2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 813
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Článek 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se
Nařízení (EU) č. 864/2007 se mění takto:
1) vkládá se nový článek, který zní:
Článek 6a
Žaloby v případě porušování lidských práv 
v souvislosti s podnikáním
Pokud jde o občanskoprávní žaloby v 
souvislosti s podnikáním v případech 
porušování lidských práv v hodnotovém 
řetězci podniku, který je usazen v 
členském státě Unie nebo působí v Unii v 
oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o 
náležité péči a odpovědnosti podniků, je 
právem rozhodným pro mimosmluvní 
závazkové vztahy vyplývající z utrpěné 
škody právo určené podle čl. 4 odst. 1, 
pokud se osoba žádající o náhradu škody 
nerozhodne vycházet z práva země, v níž k 
události vedoucí ke škodě došlo, nebo z 
práva země, v níž je mateřská společnost 
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usazena, nebo, není-li usazena v žádném 
členském státě, z práva země, v níž působí.

Or. es

Pozměňovací návrh 814
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 23 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) č. 864/2007 se mění takto: vypouští se
1) vkládá se nový článek, který zní:
Článek 6a
Žaloby v případě porušování lidských práv 
v souvislosti s podnikáním
Pokud jde o občanskoprávní žaloby v 
souvislosti s podnikáním v případech 
porušování lidských práv v hodnotovém 
řetězci podniku, který je usazen v 
členském státě Unie nebo působí v Unii v 
oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o 
náležité péči a odpovědnosti podniků, je 
právem rozhodným pro mimosmluvní 
závazkové vztahy vyplývající z utrpěné 
škody právo určené podle čl. 4 odst. 1, 
pokud se osoba žádající o náhradu škody 
nerozhodne vycházet z práva země, v níž k 
události vedoucí ke škodě došlo, nebo z 
práva země, v níž je mateřská společnost 
usazena, nebo, není-li usazena v žádném 
členském státě, z práva země, v níž působí.

Or. es

Pozměňovací návrh 815
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) vkládá se nový článek, který zní: vypouští se
Článek 6a
Žaloby v případě porušování lidských práv 
v souvislosti s podnikáním
Pokud jde o občanskoprávní žaloby v 
souvislosti s podnikáním v případech 
porušování lidských práv v hodnotovém 
řetězci podniku, který je usazen v 
členském státě Unie nebo působí v Unii v 
oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o 
náležité péči a odpovědnosti podniků, je 
právem rozhodným pro mimosmluvní 
závazkové vztahy vyplývající z utrpěné 
škody právo určené podle čl. 4 odst. 1, 
pokud se osoba žádající o náhradu škody 
nerozhodne vycházet z práva země, v níž k 
události vedoucí ke škodě došlo, nebo z 
práva země, v níž je mateřská společnost 
usazena, nebo, není-li usazena v žádném 
členském státě, z práva země, v níž působí.

Or. es

Pozměňovací návrh 816
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 6a vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 817
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 1 – odst. 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Žaloby v případě porušování lidských práv 
v souvislosti s podnikáním

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 818
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Čl. 23 – odst. 1 – bod 1 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud jde o občanskoprávní žaloby v 
souvislosti s podnikáním v případech 
porušování lidských práv v hodnotovém 
řetězci podniku, který je usazen v 
členském státě Unie nebo působí v Unii v 
oblasti působnosti směrnice xxx/xxxx o 
náležité péči a odpovědnosti podniků, je 
právem rozhodným pro mimosmluvní 
závazkové vztahy vyplývající z utrpěné 
škody právo určené podle čl. 4 odst. 1, 
pokud se osoba žádající o náhradu škody 
nerozhodne vycházet z práva země, v níž k 
události vedoucí ke škodě došlo, nebo z 
práva země, v níž je mateřská společnost 
usazena, nebo, není-li usazena v žádném 
členském státě, z práva země, v níž působí.

vypouští se

Or. es


