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Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. ia act de declarația Consiliului și 

declarațiile Comisiei anexate la prezenta 

rezoluție; 

Or. en 

Spre informare, declarația are următorul conținut: 

Declarația Consiliului privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru 

importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur 

provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

„Consiliul este de acord, în mod excepțional, să delege Comisiei competența de a adopta acte 

delegate cu scopul de a modifica pragurile prevăzute în anexa I, în conformitate cu dispozițiile 

articolului 1 alineatele (4) și (5), astfel încât să asigure adoptarea rapidă a pragurilor și 

îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament. Un astfel de acord nu aduce atingere 

viitoarelor propuneri legislative în domeniul comerțului și în domeniul relațiilor externe, în 

ansamblu.” 

_________________________ 

Declarația Comisiei 1 privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru 

importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur 

provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

„Comisia va avea în vedere posibilitatea prezentării unor propuneri legislative suplimentare 

destinate întreprinderilor din cadrul UE ale căror lanțuri de aprovizionare includ produse ce 

conțin staniu, tantal, tungsten și aur, în cazul în care ajunge la concluzia că eforturile cumulate 

depuse la nivelul pieței UE în cadrul lanțului responsabil de aprovizionare cu minerale de la 

nivel mondial nu sunt suficiente pentru a promova practici de aprovizionare responsabile în 
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țările producătoare sau în cazul în care consideră că nivelul de angajament al operatorilor din 

aval care au instituit sisteme de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare în 

conformitate cu orientările OCDE este insuficient.” 

_________________________ 

Declarația Comisiei 2 privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru 

importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur 

provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

„În exercitarea competenței de a adopta acte delegate care i s-a conferit în conformitate cu 

articolul 1 alineatul (5), Comisia ține seama în mod corespunzător de obiectivele prezentului 

regulament, astfel cum sunt menționate în special în considerentele (1), (7), (10) și (17). 

În acest scop, Comisia va ține seama, în special, de riscurile specifice asociate funcționării 

lanțurilor de aprovizionare cu aur din amonte în zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, 

luând în considerare, totodată, poziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici din 

Uniune care importă aur pe teritoriul UE.” 

_________________________ 

Declarația Comisiei 3 privind regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor obligații privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare pentru 

importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur 

provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 

„Pentru a răspunde solicitării referitoare la elaborarea unor orientări specifice adresată de 

Parlamentul European, Comisia intenționează să elaboreze indicatori de performanță specifici 

vizând aprovizionarea responsabilă cu minerale din zone de conflict. Prin intermediul acestor 

orientări, întreprinderile relevante, care au mai mult de 500 de angajați și sunt obligate să 

dezvăluie informații nefinanciare în conformitate cu Directiva 2014/95/UE, vor fi încurajate 

să dezvăluie informații specifice în legătură cu produsele care conțin staniu, tantal, tungsten 

sau aur.” 

_________________________ 

 

 

 


