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Amendamentul 142 

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 3 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil 

Declararea ca importator responsabil 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Amendamentul 143 

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 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 

prezentului regulament declară 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. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 
13.5.2015 A8-0141/144 

Amendamentul 144 

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 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 



 

AM\1061638RO.doc  PE555.216v01-00 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Amendamentul 145 

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 4 – paragraful 1 – litera ga (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) În cazul în care o întreprindere poate 
concluziona în mod rezonabil că resursele 
provin numai din surse reciclate sau 
deșeuri, aceasta, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și 
de alte preocupări legate de 
competitivitate: (a) face publică concluzia 
sa; și (b) descrie, prin detalii rezonabile, 
măsurile privind diligența necesară pe 
care le-a adoptat pentru a ajunge la 
concluzia respectivă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Amendamentul 146 

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 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 

al prezentului regulament efectuează 
audituri prin intermediul unei părți terțe. 

Topitoriile și rafinăriile responsabile de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 

de aplicare al prezentului regulament 
efectuează audituri prin intermediul unei 

părți terțe. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 
13.5.2015 A8-0141/147 

Amendamentul 147 

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 6 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) include în sfera auditului toate 
activitățile, procesele și sistemele 
importatorului responsabil folosite pentru 
a pune în aplicare diligența necesară în 

cadrul lanțului de aprovizionare cu privire 
la mineralele sau la metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 

regulament, inclusiv sistemul de gestionare 
al importatorului responsabil, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor; 

(a) include în sfera auditului toate 
activitățile, procesele și sistemele 
topitoriilor și ale rafinăriilor responsabile 
folosite pentru a pune în aplicare diligența 

necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
cu privire la mineralele sau la metalele 
incluse în domeniul de aplicare al 

prezentului regulament, inclusiv sistemul 
de gestionare al topitoriilor și al 
rafinăriilor responsabile, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor; 

Or. en 



 

AM\1061638RO.doc  PE555.216v01-00 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Amendamentul 148 

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 6 – paragraful 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) stabilește drept obiectiv al auditului 
conformitatea practicilor importatorului 
responsabil cu privire la diligența necesară 
în cadrul lanțului de aprovizionare cu 

articolele 4, 5 și 7 din prezentul 
regulament; 

(b) stabilește drept obiectiv al auditului 
conformitatea practicilor topitoriilor și ale 
rafinăriilor responsabile cu privire la 
diligența necesară în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu articolele 4, 5 și 7 din 
prezentul regulament; 

Or. en 

 
 


