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13.5.2015A8-0141/106 

Amendamentul 106 

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 WinklerSistemul 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 4 – paragraful 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) în cazul în care o întreprindere poate 
determina în mod rezonabil că resursele 
provin numai din surse reciclate sau 
deșeuri, aceasta, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional: (a) 
își face publică constatarea și (b) descrie 
în mod detaliat măsurile de diligență 
necesară pe care le-a aplicat pentru a face 
constatarea respectivă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/107 

Amendamentul 107 

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 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Eforturile privind diligența necesară ale 
întreprinderilor din aval 

 1. După 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
întreprinderile din aval depun eforturi cu 
bună-credință și întreprind toate măsurile 
rezonabile pentru a identifica și preveni 
riscurile din cadrul lanțului lor de 
aprovizionare cu resurse, în conformitate 
cu articolele 4 și 5, inclusiv prin: 

 a) instituirea unui sistem adecvat de 
management al întreprinderii; 

 b) identificarea, pe cât posibil, a 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul lor de 
aprovizionare cu resurse; 

 b) evaluarea practicilor privind diligența 
necesară ale topitoriilor și rafinăriilor în 
cauză, pe baza rapoartelor de audit 
disponibile și/sau, după caz, pe baza altor 
informații relevante; 

 c) depunerea de eforturi rezonabile și 
adecvate de diminuare a riscurilor, în 
conformitate cu propria politică de 
diligență necesară și cu planul de 
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gestiune a riscurilor și 

 d) raportarea anuală în mod public, după 
48 de luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, pe o scară cât 
mai largă, inclusiv pe internet, cu privire 
la propriile politici și practici privind 
diligența necesară pentru o aprovizionare 
responsabilă, aplicate în cadrul lanțului 
de aprovizionare. 

 2. Toate întreprinderile din aval pot 
realiza aceste eforturi prin participarea la 
programe promovate de sectorul respectiv 
și prin realizarea de îmbunătățiri 
progresive, măsurabile și la timp în 
vederea aplicării prezentului articol. 

 3. Microîntreprinderile, așa cum sunt 
definite la articolul 2 litera (qb), care sunt 
întreprinderi din aval, pot realiza 
diligența necesară prevăzută la alineatele 
(1) și (2) în mod facultativ. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/108 

Amendamentul 108 

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 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7b 

 Sistemele sectoriale 

 1. Sistemele sectoriale relevante pot 
adresa o cerere Comisiei, pentru a obține 
acreditarea sistemului în conformitate cu 
prezentul regulament. Cererea trebuie să 
fie susținută cu dovezi și informații. 

 2. În cazul în care, pe baza dovezilor și a 
informațiilor care îi sunt furnizate în 
temeiul alineatului (1), Comisia stabilește 
că, atunci când este aplicat efectiv de 
către un importator responsabil, acest 
sistem sectorial îi permite importatorului 
responsabil respectiv să respecte 
obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4, 5, 6 și 7, auditurile efectuate 
de părți terțe în cadrul sistemului sunt 
recunoscute în temeiul acestui 
regulament. 

 3. Părțile interesate informează Comisia 
cu privire la toate modificările și 
actualizările sistemelor sectoriale pentru 
care a fost acordată acreditarea în 
conformitate cu alineatul (3). 

 4. Comisia retrage acreditarea în cazul în 
care stabilește că modificările sau 
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actualizările aplicate unui sistem sectorial 
compromit capacitatea importatorului 
responsabil de a respecta obligațiile care 
îi revin în temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 
sau atunci când cazuri repetate sau 
semnificative de nerespectare a normelor 
de către importatorii responsabili sunt 
legate de deficiențe ale sistemului. 

 6. Comisia instituie și menține la zi un 
registru bazat pe internet al sistemelor 
sectoriale acreditate. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/109 

Amendamentul 109 

Helmut Scholz, 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 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Extinderea gamei resurselor 

 1. Comisia analizează periodic evoluțiile 
privind contribuția comerțului mondial cu 
resurse naturale la conflicte și la 
abuzurile și încălcările drepturilor omului 
în zonele de conflict și în zonele cu risc 
ridicat, elaborarea de standarde 
internaționale în materie de aprovizionare 
responsabilă și experiența dobândită prin 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. În cursul acestei analize, 
Comisia ține seama, în special, de 
informațiile obținute în conformitate cu 
articolul 15 și în sensul acestui articol și 
de informațiile furnizate de organizații 
internaționale sau ale societății civile și de 
părțile terțe afectate. 

 2. Comisia revizuiește periodic gama de 
resurse prevăzute în anexa I, având în 
vedere informațiile obținute în temeiul 
alineatului (1), în vederea atingerii 
efective a obiectivului prezentului 
regulament, prevăzut la articolul 1. Anexa 
I se revizuiește în vederea extinderii listei 
resurselor vizate și a identificării unor 
aspecte esențiale suplimentare privind 
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transformarea și trasabilitatea în cadrul 
lanțurilor de aprovizionare cu resurse 
vizate, pentru a consolida diligența 
necesară în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare. O astfel de revizuire are loc 
cel puțin o dată la șase luni. 

 3. Comisia poate adopta acte delegate 
pentru a extinde lista de resurse vizate 
menționată la alineatul (2). Comisia este 
abilitată să modifice anexele I și II în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/110 

Amendamentul 110 

Helmut Scholz, 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 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Anexa I: Lista resurselor incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 

 Crom 

 Cărbune superior 

 Cobalt 
 

 Cupru 

 Diamante 

 Aur 

 Jad 

 Lapislazuli 

 Pământuri rare 

 Rubin 

 Safir 

 Tantal 

 Staniu 

Or. en 


