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13.5.2015 A8-0141/131 

Amendamentul 131 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 

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 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 

de instituire a unui sistem al Uniunii 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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RO Unită în diversitate RO 

13.5.2015 A8-0141/132 

Amendamentul 132 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 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 minerale și cu metale 
practicat de grupurile armate și de forțele 
de securitate

12
. Regulamentul este conceput 

pentru a furniza transparență și siguranță în 

ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu 
minerale 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/133 

Amendamentul 133 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 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 
minerale 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 
minerale și metale. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/134 

Amendamentul 134 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 1 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Prezentul regulament se aplică tuturor 
întreprinderilor, în toate etapele lanțului 
de aprovizionare cu minerale și metale 
care sunt susceptibile să furnizeze sau să 
utilizeze mineralele și metalele care 
provin din zone de conflict sau din zone 
cu risc ridicat. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/135 

Amendamentul 135 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 1 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Pentru a se evita denaturările de piață 
neintenționate, 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 se adapteze 
activităților întreprinderii în cauză, 
dimensiunii acesteia și poziției sale în 
cadrul lanțului de aprovizionare. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/136 

Amendamentul 136 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 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 
aplicabile întreprinderilor, în funcție de 
poziția lor în cadrul lanțului de 
aprovizionare, și se poate asigura că 
sistemul respectă o procedură flexibilă 
care ia în considerare poziția IMM-urilor. 
 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/137 

Amendamentul 137 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 – 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 Consiliului

13
; 

(g) „importator” înseamnă orice persoană 

fizică sau juridică care introduce pe piață 
pentru prima dată 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; 

__________________ __________________ 

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 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Amendamentul 138 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 – paragraful 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) „autocertificare” înseamnă actul de 
declarare a aderării la obligațiile privind 
sistemele de gestionare, gestionarea 
riscurilor, auditurile efectuate de terți și 
divulgarea informațiilor, astfel cum sunt 
stabilite în prezentul regulament; 

eliminat 

 (Prezentul amendament se aplică întregului 
text, în cazul în care modificarea nu este 

efectuată prin intermediul altor 
amendamente.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Amendamentul 139 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 – paragraful 1 – litera qa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qa) „întreprindere în aval” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică ce 
funcționează în aval în lanțul de 
aprovizionare, care fabrică sau 
subcontractează alte întreprinderi pentru 
a fabrica produse ce conțin minerale și 
metale reglementate de prezentul 
regulament și care își are sediul în UE 
sau care introduce pentru prima dată 
produsele pe piața internă în vederea 
distribuirii sau a utilizării acestora în 
cursul activităților comerciale; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/140 

Amendamentul 140 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 – paragraful 1 – litera qb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qb) „a fabrica sau a subcontracta alte 
întreprinderi pentru a fabrica produse” 
înseamnă a avea un anumit grad de 
influență efectivă asupra fabricării de 
produse care au în componență minerale 
sau metale care conțin staniu, tantal, 
tungsten și aur sau care sunt compuse din 
acestea, luând în considerare anumite 
fapte și circumstanțe, precum și gradul de 
influență pe care întreprinderile îl 
exercită asupra fabricării produselor. Nu 
se consideră că întreprinderile au 
influență asupra fabricării, dacă acestea 
nu fac decât: să își aplice numele, marca, 
logoul sau eticheta pe un produs fabricat 
de o parte terță; să asigure service-ul sau 
reparația unui produs fabricat de o parte 
terță; să specifice sau să negocieze 
termenii contractuali cu un producător 
care nu este implicat în mod direct în 
fabricarea produsului; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/141 

Amendamentul 141 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 – paragraful 1 – litera qc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qc) „microîntreprindere”, în sensul 
definiției prevăzute în 
Recomandarea C(2003)1422 a 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 al 
căror bilanț anual total nu depășește 
2 milioane EUR; 

Or. en 

 


