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13.5.2015 A8-0141/100 

Amendamentul 100 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite 
în prezentul regulament; 

eliminat 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Amendamentul 101 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera qa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qa) „întreprindere din aval” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică care își 
desfășoară activitatea în cadrul lanțului 
de aprovizionare din aval care introduce 
pentru prima dată pe piața internă un 
produs ce conține minereuri sau metale 
vizate, în vederea distribuirii sau utilizării 
acestuia în cadrul activităților comerciale; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Amendamentul 102 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – litera qb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qb) „microîntreprindere”, în sensul 
definiției din Recomandarea Comisiei din 
6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, înseamnă o întreprindere 
care angajează mai puțin de 10 persoane 
și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau 
bilanț anual total nu depășesc 2 milioane 
EUR. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Amendamentul 103 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autocertificarea în calitate de importator 

responsabil 

Declarația de importator responsabil 

Or. en 



 

AM\1061586RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.5.2015 A8-0141/104 

Amendamentul 104 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Orice importator de minerale sau de 

metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament se poate 
autocertifica în calitate de importator 
responsabil, declarând autorității 
competente din statul membru în cauză 
aderarea sa la obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
stabilite în regulament. Declarația trebuie 
să conțină documente prin care 
importatorul confirmă aderarea sa la 

obligațiile respective, inclusiv rezultatele 
auditurilor efectuate de o parte terță 
independentă. 

1. Orice importator de minerale sau de 

metale incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului declară autorității 
competente dintr-un stat membru că aderă 
la obligațiile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare stabilite în 

prezentul regulament. Declarația trebuie să 
conțină documente prin care importatorul 
confirmă aderarea sa la obligațiile 
respective, inclusiv rezultatele auditurilor 
efectuate de o parte terță independentă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Amendamentul 105 

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 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente din statele 

membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 

importatorii responsabili autocertificați de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament își 

respectă obligațiile în temeiul articolelor 4, 
5, 6 și 7 din prezentul regulament. 

2. Autoritățile competente din statele 

membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 

importatorii responsabili de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament își respectă 

obligațiile în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 
din prezentul regulament. 

Or. en 

 

 


