
 

AM\1061655PT.doc  PE555.216v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

13.5.2015 A8-0141/121 

Alteração  121 

Judith Sargentini, Ska Keller  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea q-B (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 q-B) «Fabricam ou concluem contratos de 

fabrico relativos a produtos», exercer 

alguma influência concreta sobre o 

fabrico de produtos que contêm minerais 

ou metais contendo ou consistindo em 

estanho, tântalo, tungsténio ou ouro, 

tendo em conta os factos e as 

circunstâncias, bem como o grau de 

influência que as empresas exercem sobre 

o fabrico do produto. Não se considera 

que as empresas tenham influência sobre 

a produção desde que se limitem a: apor a 

sua marca, marcas, logotipo ou rótulo 

num produto genérico fabricado por 

terceiros; procedam à manutenção ou 

reparação de um produto fabricado por 

terceiros; especificar ou negociar 

cláusulas contratuais com um fabricante 

não diretamente relacionadas com o 

fabrico do produto; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Alteração  122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – alínea q-C (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 q-C) «Microempresa», segundo a 

definição que consta da recomendação da 

Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 

à definição de micro, pequenas e médias 

empresas C (2003) 1422, uma empresa 

que emprega menos de 10 pessoas e cujo 

volume de negócios anual e/ou balanço 

total anual não excede 2 milhões de 

euros. 

Or. en 



 

AM\1061655PT.doc  PE555.216v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

13.5.2015 A8-0141/123 

Alteração  123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Autocertificação enquanto importador 

responsável 

Declaração enquanto importador 

responsável 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/124 

Alteração  124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Qualquer importador de minerais ou 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento pode autocertificar-se 

enquanto importador responsável, desde 

que declare à autoridade competente de 

um Estado-Membro que cumpre as 

obrigações em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

estabelecidas neste regulamento. Essa 

declaração deve conter documentação que 

confirme o cumprimento das obrigações 

pelo importador, incluindo os resultados 

das auditorias independentes realizadas por 

terceiros. 

1. Qualquer importador de minerais ou 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento deve declarar à autoridade 

competente de um Estado-Membro que 

cumpre as obrigações em matéria de dever 

de diligência nas cadeias de 

aprovisionamento estabelecidas neste 

regulamento. Essa declaração deve conter 

documentação que confirme o 

cumprimento das obrigações pelo 

importador, incluindo os resultados das 

auditorias independentes realizadas por 

terceiros. 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/125 

Alteração  125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.° 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem realizar controlos 

apropriados ex post, com vista a garantir 

que os importadores responsáveis 

autocertificados de minerais ou metais 

abrangidos pelo presente regulamento 

cumprem as obrigações que lhes incumbem 

por força do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 

6.º e 7.º deste regulamento. 

2. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem realizar controlos 

apropriados ex post, com vista a garantir 

que os importadores responsáveis de 

minerais ou metais abrangidos pelo 

presente regulamento cumprem as 

obrigações que lhes incumbem por força 

do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º 

deste regulamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Alteração  126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – alínea g-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) Sempre que uma empresa possa, 

razoavelmente, concluir que os recursos 

são obtidos exclusivamente a partir de 

fontes recicladas ou de sucata, deve: a) 

comunicar publicamente a sua conclusão; 

e b) descrever com um grau razoável de 

pormenor as medidas exercidas para 

chegar àquela conclusão. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Alteração  127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O importador responsável de minerais ou 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento deve assegurar a realização de 

auditorias independentes por terceiros: 

As fundições e refinarias abrangidas pelo 

presente regulamento devem assegurar a 

realização de auditorias independentes por 

terceiros. 

 (Esta alteração aplica-se a todo o texto dos 

artigos 6.º e 7.º. A sua aprovação 

implicará as correspondentes 

modificações.) 

Or. en 



 

AM\1061655PT.doc  PE555.216v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

13.5.2015 A8-0141/128 

Alteração  128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.°-A 

 Regimes industriais 

 1. Os regimes industriais pertinentes 

podem apresentar à Comissão um pedido 

para que o respetivo regime seja 

acreditado ao abrigo do presente 

regulamento. 

 O pedido deve basear-se em elementos de 

prova e informações. 

 2. Se, com base nos elementos de prova e 

nas informações apresentados nos termos 

do n.º 1, a Comissão concluir que o 

regime industrial em causa, quando 

efetivamente aplicado por um importador 

responsável, permite a este último 

cumprir as obrigações que lhe incumbem 

por força dos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, as 

auditorias independentes efetuadas por 

terceiros no âmbito desses regimes devem 

ser reconhecidas ao abrigo do presente 

regulamento. 

 3. As partes interessadas devem informar 

a Comissão de quaisquer modificações ou 

atualizações dos regimes industriais 

acreditados nos termos do n.º 3. 

 4. A Comissão deve revogar a acreditação 

se constatar que as modificações ou 
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atualizações a um regime industrial põem 

em causa o cumprimento por parte dos 

importadores responsáveis das obrigações 

decorrentes dos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º ou 

se se verificarem casos repetidos ou 

graves de incumprimento por parte de 

importadores responsáveis, provocados 

por deficiências no regime. 

 5. A Comissão deve criar e manter um 

registo em linha atualizado dos regimes 

industriais acreditados. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Alteração  129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.°-B 

 Esforços em matéria de diligência devida 

envidados por empresas a jusante 

 1. As empresas a jusante abrangidas pelo 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento devem, em conformidade 

com o Guia da OCDE sobre o Dever de 

Diligência, envidar esforços de boa-fé e 

tomar todas as medidas razoáveis para 

identificarem e abordarem os riscos nas 

suas cadeias de aprovisionamento nos 

termos dos artigos 4.º e 5.º mediante: 

 a) o estabelecimento de um sistema 

apropriado de gestão empresarial; 

 b) a identificação, na medida do possível, 

das fundições e das refinarias na sua 

cadeia de aprovisionamento em recursos; 

 c) a avaliação das práticas em matéria de 

dever de diligência das fundições e das 

refinarias com base em qualquer relatório 

auditado disponível e/ou, se adequado, 

noutras informações relevantes; 

 d) a realização de esforços razoáveis e 

apropriados de redução de riscos, de 

acordo com a sua política de dever de 

diligência e o plano de gestão de riscos; e 
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 e)  a divulgação pública, de forma tão 

ampla quanto possível, incluindo via 

Internet, e numa base anual, das políticas 

e das práticas adotadas em matéria de 

dever de diligência nas suas cadeias de 

aprovisionamento destinadas a garantir 

um aprovisionamento responsável. 

 2. Todas as empresas a jusante podem 

envidar estes esforços através da 

participação em programas 

impulsionados pela indústria e assegurar 

a realização de progressos graduais, 

mensuráveis e atempados no 

cumprimento das obrigações previstas no 

presente artigo. 

 3. As microempresas, como definidas no 

artigo 2.º, alínea q-B), que são empresas a 

jusante, podem exercer o dever de 

diligência em conformidade com as 

disposições dos n.ºs 1 e 2 a título 

facultativo. 

 4. As empresas a jusante devem cumprir 

as disposições do presente artigo, com 

base nos critérios estabelecidos pela 

Comissão, após o decurso de 24 meses a 

contar da entrada em vigor do presente 

regulamento. As disposições do n.º 1, 

alínea b), devem ser cumpridas após o 

decurso de 48 meses a contar da entrada 

em vigor do presente regulamento.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Alteração  130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 13-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 13.°-A 

 Alargamento do âmbito dos recursos 

 1. A Comissão procede regularmente à 

revisão das evoluções no que toca ao 

contributo do comércio global com 

recursos naturais para conflitos e abusos 

ou violações dos direitos humanos em 

zonas de conflito e de alto risco, do 

desenvolvimento das normas 

internacionais de aprovisionamento 

responsável, bem como da experiência 

adquirida na implementação do presente 

regulamento. No decorrer desse reexame, 

a Comissão deverá ter em conta as 

informações obtidas pela Comissão ao 

abrigo e para efeitos do artigo 15.º e as 

informações fornecidas pelas 

organizações internacionais ou da 

sociedade civil e pelos terceiros afetados. 

 2. A Comissão procede regularmente à 

revisão do âmbito dos recursos que 

contam do anexo I, à luz da informação 

obtida em virtude do n.º 1, a fim de 

alcançar efetivamente os objetivos do 

presente regulamento, tal como 

enunciados no artigo 1.º. O anexo I deve 

ser revisto com o intuito de expandir a 

lista de recursos abrangidos e de 
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identificar quaisquer outros pontos de 

estrangulamento da transformação e da 

rastreabilidade nas cadeias de 

aprovisionamento em recursos 

abrangidos, com vista a reforçar o dever 

de diligência na cadeia de 

aprovisionamento. Tal revisão deve ser 

feita, no máximo, de seis em seis meses. 

 3. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados com vista a alargar a lista 

de recursos abrangidos, como enunciado 

no n.º 2. A Comissão fica autorizada a 

alterar os anexos I e II em conformidade 

com o artigo 290.º do TFUE. 

Or. en 

 

 


