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13.5.2015 A8-0141/100 

Poprawka  100 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera h 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „odpowiedzialny importer” oznacza 

importera, który decyduje się na 

certyfikację własną zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu; 

skreślona 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Poprawka  101 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera q a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qa) „przedsiębiorstwo na niŜszym szczeblu 

łańcucha dostaw” oznacza osobę fizyczną 

lub prawną działającą w łańcuchu dostaw 

na niŜszym szczeblu, która po raz pierwszy 

wprowadza na rynek wewnętrzny 

jakikolwiek produkt obejmujący lub 

zawierający minerały i metale objęte 

zakresem niniejszego rozporządzenia do 

celów dystrybucji lub wykorzystania w 

ramach działalności handlowej; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Poprawka  102 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – litera q b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qb) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza, 

zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 

Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niŜ 

10 osób i takie, którego obroty roczne 

i/lub roczna suma bilansowa nie 

przekraczają 2 mln EUR; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Poprawka  103 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Certyfikacja własna odpowiedzialnego 

importera 

Oświadczenie odpowiedzialnego importera 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Poprawka  104 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia moŜe dokonać certyfikacji 

własnej jako odpowiedzialnego importera 

poprzez złoŜenie właściwemu organowi 

państwa członkowskiego oświadczenia, Ŝe 

wypełnia obowiązki dotyczące naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw określone 

w niniejszym rozporządzeniu. 

Oświadczenie zawiera dokumentację, w 

której importer potwierdza wypełnianie 

tych obowiązków, w tym wyniki audytów 

przeprowadzonych przez niezaleŜne 

podmioty zewnętrzne. 

1. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia składa właściwemu 

organowi państwa członkowskiego 

oświadczenie, Ŝe wypełnia obowiązki 

dotyczące naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw określone w niniejszym 

rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera 

dokumentację, w której importer 

potwierdza wypełnianie tych obowiązków, 

w tym wyniki audytów przeprowadzonych 

przez niezaleŜne podmioty zewnętrzne. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Poprawka  105 

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

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby posiadający certyfikację 

własną odpowiedzialni importerzy 

minerałów lub metali objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 

i 7 niniejszego rozporządzenia. 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby odpowiedzialni 

importerzy minerałów lub metali objętych 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia wypełniali obowiązki 

zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

 


