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13.5.2015 A8-0141/90 

Amendamentul 90 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 

și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Titlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de 
instituire a unui sistem al Uniunii pentru 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu resurse naturale 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat 

de instituire a unui sistem al Uniunii pentru 
autocertificarea cu privire la diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
a importatorilor responsabili de staniu, 
tantal și tungsten, minereurile acestora și 
aur provenind din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/91 

Amendamentul 91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Regulamentul de față reflectă nevoia 
de diligență necesară de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare, de la 
sursa de aprovizionare la produsul final, 
solicitând tuturor întreprinderilor care 
introduc pentru prima oară resurse 
acoperite de prezentul regulament – 
inclusiv produse care conțin resursele 
respective – pe piața Uniunii să 
desfășoare procesul de diligență necesară 
și să prezinte rapoarte publice privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. 

 În conformitate cu natura diligenței 
necesare, obligațiile individuale privind 
diligența necesară prevăzute în prezentul 
regulament reflectă natura progresivă și 
flexibilă a proceselor privind diligența 
necesară, precum și necesitatea unor 
obligații care să fie adaptate în mod 
corespunzător în funcție de 
circumstanțele individuale ale 
întreprinderilor. Obligațiile sunt adaptate 
în funcție de dimensiunea societății, 
efectul de pârghie și poziția acesteia în 
cadrul lanțului de aprovizionare. 
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13.5.2015 A8-0141/92 

Amendamentul 92 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament. 

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a obligației 
operatorilor de a asigura diligența 
necesară prin efectuarea unor verificări ex-
post adecvate. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 

aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/93 

Amendamentul 93 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Având în vedere consolidarea 
punerii în aplicare eficace a prezentului 
regulament și abordarea nevoilor de 
dezvoltare conectate direct la exploatarea 
resurselor naturale care provin din zonele 
de conflict și din zone cu risc ridicat, ar 
trebui puse în aplicare măsuri însoțitoare. 
Comisia și Serviciul European de Acțiune 
Externă ar trebui să aplice și să dezvolte 
în continuare o abordare integrată a 
Uniunii față de sursele de aprovizionare 
responsabile, astfel cum este prevăzut în 
Comunicarea comună către Parlamentul 
European și Consiliu, intitulată 
„Aprovizionarea responsabilă cu 
minereuri provenind din zone de conflict 
și din zone cu risc ridicat. Către o 
abordare integrată la nivelul UE”, În 
special, promovarea aprovizionării 
responsabile cu resurse naturale 
provenind din zone afectate de conflicte și 
din zone cu risc ridicat, precum și 
instituirea unor cadre naționale și 
internaționale de diligență necesară 
pentru aprovizionarea responsabilă vor fi 
integrate în politicile interne și externe și, 
în special, în dialogurile politice și de 
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politică cu țările partenere, autoritățile 
locale și părțile interesate private. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
abordării contribuției și provocării 
sectorului minier artizanal și informal 
pentru mijloace de trai locale și dezvoltare 
durabilă. 

Or. en 



 

AM\1061576RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
 
13.5.2015 A8-0141/94 

Amendamentul 94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie un sistem 
al Uniunii pentru autocertificarea cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare în vederea 
reducerii posibilităților grupurilor armate 
și forțelor de securitate12 de a comercializa 
staniu, tantal și tungsten, minereurile 
acestora și aur. Regulamentul este 
conceput pentru a furniza transparență și 

siguranță în ceea ce privește practicile de 
aprovizionare ale importatorilor, ale 
topitoriilor și ale rafinăriilor care se 
aprovizionează din zone de conflict și din 
zone cu risc ridicat. 

1. Prezentul regulament instituie un sistem 
al Uniunii obligatoriu cu privire la 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare în vederea eradicării 
comerțului cu minereuri și cu metale 
practicat de grupurile armate și de forțele 
de securitate12. Regulamentul este conceput 
pentru a furniza transparență și siguranță în 
ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu 
minereuri și metale provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat. 

__________________ __________________ 

12 „Grupuri armate și forțe de securitate” 

astfel cum sunt definite în anexa II la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară referitoare la existența unui lanț 

de aprovizionare responsabil în cazul 
minereurilor provenite din zone de conflict 

și din zone cu risc ridicat: a doua ediție, 
publicație a OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12 „Grupuri armate și forțe de securitate” 

astfel cum sunt definite în anexa II la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară referitoare la existența unui lanț 

de aprovizionare responsabil în cazul 
minereurilor provenite din zone de conflict 

și din zone cu risc ridicat: a doua ediție, 
publicație a OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 



 

AM\1061576RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Or. en 



 

AM\1061576RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
 
13.5.2015 A8-0141/95 

Amendamentul 95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Prezentul regulament prevede obligații 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru importatorii 
Uniunii care optează să se autocertifice în 
calitate de importatori responsabili de 
minerale sau de metale care conțin sau 
sunt compuse din staniu, tantal, tungsten 
și aur, astfel cum sunt prevăzute în anexa 
I. 

2. Prezentul regulament prevede obligații 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru toate 
întreprinderile care se aprovizionează cu 
minereuri și metale care intră în domeniul 
de aplicare a prezentului regulament. 
Regulamentul este conceput pentru a se 
asigura transparența și trasabilitatea 
practicilor de aprovizionare în cazul 
aprovizionării din zonele de conflict sau 
din zonele cu risc ridicat, pentru a 
minimiza sau a preveni conflictele 
violente și abuzurile cu privire la 
drepturile omului, limitând posibilitățile 
grupurilor armate și ale forțelor de 
securitate de a comercializa aceste 
minereuri și metale. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/96 

Amendamentul 96 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament se aplică 
întreprinderilor în toate punctele lanțului 
de aprovizionare cu minereuri și metale 
care ar putea furniza sau utiliza 
minereuri sau metale care provin din zone 
de conflict sau din zone cu risc ridicat. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/97 

Amendamentul 97 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Pentru a se evita denaturarea 
neintenționată a pieței, prezentul 
regulament face o distincție clară între 
rolurile întreprinderilor situate în amonte 
și ale celor situate în avalul lanțului de 
aprovizionare. Exercitarea diligenței 
necesare trebuie să fie adaptată 
activităților întreprinderii în cauză, 
dimensiunii acesteia și poziției sale în 
cadrul lanțului de aprovizionare. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/98 

Amendamentul 98 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2c. Comisia, împreună cu sistemele 
sectoriale și în conformitate cu 
Orientările OCDE, poate oferi orientări 
suplimentare cu privire la obligațiile pe 
care trebuie să le îndeplinească 
întreprinderile, în funcție de poziția lor în 
cadrul lanțului de aprovizionare, și să se 
asigure că sistemul implică o procedură 
flexibilă care ține seama de poziția IMM-
urilor. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/99 

Amendamentul 99 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora 
și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „importator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care declară minerale 
sau metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament în vederea 

punerii lor în liberă circulație, în sensul 
articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/199213 al Consiliului13; 

(g) „importator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pe piață 
pentru prima dată minereuri sau metale 
incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament în vederea punerii 
lor în liberă circulație, în sensul 
articolului 79 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/199213 al Consiliului

13
; 

__________________ __________________ 

13
 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 

instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 
L 302, 19.10.1992, p. 1). 

13
 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 

instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 
L 302, 19.10.1992, p. 1). 

Or. en 

 

 
 


