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13.5.2015 A8-0141/142 

Alteração  142 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 A8-0141/143 

Alteração  143 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 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 A8-0141/144 

Alteração  144 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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.º 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 A8-0141/145 

Alteração  145 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – parágrafo 1 – 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, 

respeitando devidamente o sigilo 

comercial e outras considerações relativas 

à concorrência: (a) comunicar 

publicamente a sua conclusão; b) 

descrever com um grau razoável de 

pormenor as medidas exercidas para 

chegar àquela conclusão. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Alteração  146 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 responsáveis de 

minerais ou metais abrangidos pelo 

presente regulamento devem assegurar a 

realização de auditorias independentes por 

terceiros: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Alteração  147 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Incluir no seu âmbito todos os 

processos, sistemas e atividades do 

importador responsável, utilizados para 

cumprir o dever de diligência nas cadeias 

de aprovisionamento em relação aos 

minerais ou metais abrangidos pelo 

presente regulamento, incluindo o seu 

sistema de gestão, a gestão dos riscos e a 

divulgação de informações por esse 

importador; 

(a) Incluir no seu âmbito todos os 

processos, sistemas e atividades das 

fundições e refinarias responsáveis, 

utilizados para cumprir o dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

em relação aos minerais ou metais 

abrangidos pelo presente regulamento, 

incluindo o seu sistema de gestão, a gestão 

dos riscos e a divulgação de informações; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Alteração  148 

Maria Arena, David Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Determinar como objetivo da auditoria 

a verificação da conformidade das práticas 

do importador responsável em matéria de 

dever de diligência nas cadeias de 

aprovisionamento com os artigos 4.º, 5.º e 

7.º do presente regulamento; 

(b) Determinar como objetivo da auditoria 

a verificação da conformidade das práticas 

das fundições e refinarias responsáveis 

em matéria de dever de diligência nas 

cadeias de aprovisionamento com os 

artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 

regulamento; 

Or. en 

 

 


