
Vážený pán minister hospodárstva, 
 
Európska únia dováža 16% celosvetovej produkcie cínu, volfrámu, tantalu a zlata (3TG)  kvôli výrobe 
technologických produktov. Okrem toho firmy z EÚ dovážajú tieto kovy nepriamo v spotrebiteľských a 
priemyselných výrobkoch ako sú notebooky a smartfóny. 
 
Ťažba a obchod s týmito nerastmi financuje ozbrojené konflikty a závažné porušovanie ľudských práv v 
mnohých regiónoch ako sú časti Konga, Afganistanu a Kolumbie.  
 
S cieľom prelomiť tento začarovaný kruh, Európska únia čoskoro začne rokovania o nariadení, ktoré bude 
regulovať obchod s 3TG nerastmi. Záväzné nariadenie by malo zabezpečiť,  aby ich firmy obstarávali 
zodpovedne. Nariadenie by mohlo predstavovať obrovský krok vpred v boji proti toku peňazí pre ozbrojené 
skupiny, ktoré sú financované z ťažby a obchodu s prírodnými zdrojmi. 
 
Rovnako ako Európsky parlament som presvedčený/á, že tento cieľ môže byť dosiahnutý len vtedy, keď všetky 
firmy dovážajúce tieto minerály do EÚ - v akejkoľvek forme - budú povinné obstarávať zodpovedne a 
vykonávať due diligence, teda kontrolu ich dodávateľských reťazcov a zverejnenie riadenia rizika. Preto sa na 
Vás obraciam s požiadavkou, aby ste podporili návrh Európskeho parlamentu na povinné a komplexné 
reportovanie transparentnosti dodavateľských reťazcov počas nadchádzajúcich rokovaní Rady Európy a 
trialógu. 
 
Prosím podporte zákon, ktorý 

 vyžaduje od dotknutých firiem, aby preskúmali svoje postupy obstarávania v súlade s overenými 
procedúrami 

 vyžaduje zaviesť monitorovacie systémy v dodávateľských reťazcoch firiem 

 vyžaduje identifikovať a riadiť špecifické riziká v súlade s medzinárodnými štandardmi OECD 
 
Takáto kontrola je nielen v našom ekonomickom záujme, ale je našou povinnosťou aj podľa zásad OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv, tzv. UN Guiding Principles on Business and Human Rights. To znamená, že 
firmy sa nezúčastňujú na financovaní konfliktu, neporušujú ľudské práva a nevyužívajú tzv. rozvojové krajiny  
na výrobu spotrebného tovaru pre Európu. Prijatie zákona, ktorý zabráni podpore vojny a násilia 
prostredníctvom získavania nerastných zdrojov je dôležitým prvým krokom v tomto smere. 
 

Priezvisko, Meno:_____________ 
 
Podpis: ____________________ 
 

Doplňujúce informácie: 
 
Zodpovednosť firiem dovážajúcich minerály do EÚ 
 
Bohaté zdroje nerastných surovín sú pre mnohých ľudí nie požehnaním, ale prekliatím. Ťažba surovín, ktoré sú 
súčasťou spotrebného tovaru v Európe, je často spojená s porušovaním ľudských práv a financovaním 
ozbrojených konfliktov. 
Veľkým krokom vpred bolo hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí 20. mája hlasovali  za zrušenie 
väzieb medzi obchodom s nerastmi a násilím. Hlasovali za záväzný právny predpis, ktorý by vyžadoval od 
firiem dovážajúcih zlato, tantal, cín a volfrám (3TG) do EÚ - v akejkoľvek forme – obstarávať ich zodpovedne. 
Tieto suroviny sa ťažia v Konžskej demokratickej republike, Stredoafrickej republike a Kolumbii, ale aj na iných 
konfliktných a vysoko rizikových  miestach na celom svete. 
 
Šanca obmedziť obchod s konfliktnými minerálmi 
 
Máme jedinečnú príležitosť: Práve teraz  členské štáty pripravujú svoje reakcie na návrh Európskeho 
parlamentu či podporiť prísny zákon. Všetky firmy, ktoré dovážajú tieto štyri minerály do EÚ - či už vo svojej 
surovej podobe alebo v rámci produktov - by mali dodržiavať ľudské práva a obstarávať minerály zodpovedne, 
v súlade s medzinárodnými normami. 



 

Ešte pred tým sa však členské štáty budú musieť dohodnúť na spoločnom stanovisku Rady Európy a 
rozhodnúť, či členské štáty majú podporiť prísnejší návrh. Jednotlivé rezorty v členských štátoch sú 
zodpovedné za vypracovanie stanoviska svojej krajiny a budú mať vplyv na rozhodnutie o slabšej alebo 
prísnejšej regulácii. Keď sa členské štáty dohodnú na spoločnej pozícii,  Európsky parlament, Európska komisia 
a Rady Európy, ktorá vyjadrí spoločný postoj členských štátov, začnú trialóg rokovaní s cieľom dosiahnuť 
dohodu či podporiť návrh Európskej komisie menej tvrdý k firmám alebo prísnejší návrh Európskeho 
parlamentu založený na podpore ľudských práv. 


