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Amendamentul 24
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Titlu

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 pentru 
resursele naturale provenind din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat

Or. en

Amendamentul 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Titlu

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 pentru 
resursele naturale provenind din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat
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Or. en

Amendamentul 26
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Titlu

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 pentru 
raportarea obligatorie cu privire la 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare a importatorilor, 
întreprinderilor de prelucrare și 
utilizatorilor finali de staniu, tantal și 
tungsten, minereurile acestora și aur 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat

Or. de

Amendamentul 27
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Titlu

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 

de instituire a unui sistem al Uniunii pentru 
autodeclararea 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 
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cu risc ridicat cu risc ridicat

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Titlu

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 pentru 
resursele naturale provenind din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat

Or. en

Amendamentul 29
Pablo Zalba Bidegain

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 de instituire a unui sistem al Uniunii pentru 
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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

autocertificarea cu privire la diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
a operatorilor responsabili de staniu, tantal 
și tungsten, minereurile acestora și aur 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat

Or. en

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. Femeile și copiii sunt afectați în 
mod inegal de aceste conflicte, fiind 
victimele unor cazuri de violență fizică și 
sexuală sistemice, recunoscute drept 
crime internaționale de război și folosite 
ca armă de război de către grupurile 
armate. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității, precum și 
pentru drepturile omului.

Or. en

Amendamentul 31
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele naturale din zonele de 
conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși 
prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
resurselor naturale este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

Or. en

Amendamentul 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele naturale din zonele de 
conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși 
prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
resurselor naturale este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

Or. en
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Amendamentul 33

în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile în direcția dezvoltării, 
a bunei guvernanțe și a statului de drept. În 
astfel de zone, ruperea legăturii dintre 
conflict și exploatarea ilegală a mineralelor 
este un element esențial pentru menținerea 
păcii, dezvoltării și a stabilității.

Or. en

Amendamentul 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 

(1) Resursele naturale din zonele de 
conflict sau din zonele cu risc ridicat – deși 
prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. Femeile și copiii sunt afectați în 
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dintre conflict și exploatarea ilegală a
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

mod inegal de aceste conflicte, fiind 
victimele unor cazuri de violență fizică și 
sexuală sistemice, recunoscute drept 
crime internaționale de război și folosite 
ca armă de război de către grupurile 
armate. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
resurselor naturale este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

Or. en

Amendamentul 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile naționale în direcția 
dezvoltării, a bunei guvernanțe și a statului 
de drept. În astfel de zone, ruperea legăturii 
dintre conflict și exploatarea ilegală a 
mineralelor este esențială pentru 
menținerea păcii și a stabilității.

(1) Resursele minerale naturale din zonele 
de conflict sau din zonele cu risc ridicat –
deși prezintă un potențial important pentru 
dezvoltare – pot constitui cauza unor 
dispute atunci când veniturile obținute de 
pe urma acestora alimentează declanșarea 
sau continuarea unui conflict violent, 
subminând acțiunile în direcția dezvoltării, 
a bunei guvernanțe și a statului de drept. În 
astfel de zone, ruperea legăturii dintre 
conflict și exploatarea ilegală a mineralelor 
este esențială pentru menținerea păcii și a 
stabilității.

Or. fr

Justificare

Este important să se sublinieze eforturile depuse în favoarea dezvoltării, bunei guvernanțe și 
a statului de drept din partea statelor, a comunității internaționale și a Uniunii Europene, 
care este principalul furnizor de sprijin mondial în vederea dezvoltării.

Amendamentul 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Litigiile legate de petrol, gaze 
naturale, minereuri, lemn și alte resurse 
naturale se clasează pe locul al doilea ca 
sursă de conflicte la nivel mondial. 
Concurența privind resursele, precum
solul și apa, este în creștere și 
exacerbează conflictele existente sau 
declanșează altele noi. Gestionarea 
defectuoasă a resurselor funciare și 
naturale este agravată de degradarea 
mediului, creșterea populației și de 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 37
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Litigiile legate de petrol, gaze 
naturale, minereuri, lemn și alte resurse 
naturale se clasează pe locul al doilea ca 
sursă de conflicte la nivel mondial. 
Concurența privind resursele, precum 
solul și apa, este în creștere și 
exacerbează conflictele existente sau 
declanșează altele noi. Gestionarea 
defectuoasă a resurselor funciare și 
naturale este agravată de degradarea 
mediului, creșterea populației și de 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Încălcările drepturilor omului apar 
foarte frecvent în industria extractivă și 
includ munca copiilor, violența sexuală, 
dispariția de persoane, încălcarea 
dreptului la un mediu curat, pierderea 
terenurilor și a mijloacelor de trai, fără 
negocieri sau fără despăgubiri adecvate, 
mutări forțate și distrugerea unor locații 
importante din motive ritualice sau 
culturale.

Or. en

Amendamentul 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Încălcările drepturilor omului apar 
foarte frecvent în industria extractivă și 
includ munca copiilor, violența sexuală, 
dispariția de persoane, încălcarea 
dreptului la un mediu curat, pierderea 
terenurilor și a mijloacelor de trai, fără 
negocieri sau fără despăgubiri adecvate, 
mutări forțate și distrugerea unor locații 
importante din motive ritualice sau 
culturale.

Or. en
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Amendamentul 40
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Încălcările drepturilor omului apar 
foarte frecvent în industria extractivă și 
includ munca copiilor, violența sexuală, 
dispariția de persoane, încălcarea 
dreptului la un mediu curat, pierderea 
terenurilor și a mijloacelor de trai, fără 
negocieri sau fără despăgubiri adecvate, 
mutări forțate și distrugerea unor locații 
importante din motive ritualice sau 
culturale.

Or. en

Amendamentul 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Litigiile legate de petrol, gaze 
naturale, minereuri, lemn și alte resurse 
naturale se clasează pe locul al doilea ca 
sursă de conflicte la nivel mondial. 
Concurența privind resursele, precum 
solul și apa, este în creștere și 
exacerbează conflictele existente sau 
declanșează altele noi. Gestionarea 
defectuoasă a resurselor funciare și 
naturale este agravată de degradarea 
mediului, creșterea populației și de 
schimbările climatice.

Or. en
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Amendamentul 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile. 

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile, inclusiv cu organizațiile 
pentru femei care se află în prim plan în 
ceea ce privește atragerea atenției asupra 
condițiilor de exploatare impuse de aceste 
grupuri, precum și asupra violului și 
violenței folosite pentru a controla 
populațiile locale. 

Or. en

Amendamentul 43
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile.

(2) Acest aspect privește zonele bogate în 
resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile.
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Or. en

Justificare

Din motive de consecvență juridică internă, toate trimiterile la „regiuni” ar trebui modificate 
în „zone” pentru a reflecta mai bine definiția prevăzută la articolul 2, care face trimitere la 
„zone”, iar nu la „regiuni”.

Amendamentul 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile.

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 
grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile, inclusiv cu organizațiile 
pentru femei care se află în prim plan în 
ceea ce privește atragerea atenției asupra 
condițiilor de exploatare impuse de aceste 
grupuri, precum și asupra violului și 
violenței folosite pentru a controla 
populațiile locale.

Or. en

Amendamentul 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a reduce la minimum finanțarea 

(2) Acest aspect privește regiunile bogate 
în resurse, unde provocarea reprezentată de 
dorința de a împiedica finanțarea 
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grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile.

grupurilor armate și a forțelor de securitate 
a fost preluată de către guverne și 
organizațiile internaționale, împreună cu 
operatori economici și organizații ale 
societății civile, inclusiv cu organizațiile 
pentru femei care se află în prim plan în 
ceea ce privește atragerea atenției asupra 
condițiilor de exploatare impuse de aceste 
grupuri, precum și asupra violului și 
violenței folosite pentru a controla 
populațiile locale.

Or. en

Amendamentul 46
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5), incluzând precizări 
suplimentare cu privire la staniu, tantal și 
tungsten, precum și la aur. În mai 2011, 
Consiliul ministerial al OCDE a 
recomandat promovarea în mod activ a 
respectării orientărilor respective.

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5). În mai 2011, Consiliul 
ministerial al OCDE a recomandat 
promovarea în mod activ a respectării 
orientărilor respective.

__________________ __________________
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5 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.

5 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

Amendamentul 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5), incluzând precizări 
suplimentare cu privire la staniu, tantal și 
tungsten, precum și la aur. În mai 2011, 
Consiliul ministerial al OCDE a 
recomandat promovarea în mod activ a 
respectării orientărilor respective.

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5). În mai 2011, Consiliul 
ministerial al OCDE a recomandat 
promovarea în mod activ a respectării 
orientărilor respective.

__________________ __________________
5 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, 

5 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, 
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publicație a OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

publicație a OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Amendamentul 48
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5), incluzând precizări 
suplimentare cu privire la staniu, tantal și 
tungsten, precum și la aur. În mai 2011, 
Consiliul ministerial al OCDE a 
recomandat promovarea în mod activ a 
respectării orientărilor respective.

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din zonele de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5), incluzând precizări 
suplimentare cu privire la staniu, tantal și 
tungsten, precum și la aur. În mai 2011, 
Consiliul ministerial al OCDE a 
recomandat promovarea în mod activ a 
respectării orientărilor respective.

__________________ __________________
5 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.

5 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.
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Or. en

Justificare

Din motive de consecvență juridică internă, toate trimiterile la „regiuni” de conflict ar trebui 
modificate în „zone” de conflict pentru a reflecta mai bine definiția prevăzută la articolul 2, 
care face trimitere la „zone”, iar nu la „regiuni”.

Amendamentul 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5), incluzând precizări 
suplimentare cu privire la staniu, tantal și 
tungsten, precum și la aur. În mai 2011, 
Consiliul ministerial al OCDE a 
recomandat promovarea în mod activ a 
respectării orientărilor respective.

(3) Uniunea a fost angajată în mod activ 
într-o inițiativă a Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru a promova aprovizionarea 
responsabilă cu minerale din regiunile de 
conflict, având drept rezultat un proces 
implicând multiple părți interesate și 
susținut de guverne care a condus la 
adoptarea Orientărilor 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 
(Orientările OCDE privind diligența 
necesară5). În mai 2011, Consiliul 
ministerial al OCDE a recomandat 
promovarea în mod activ a respectării 
orientărilor respective.

__________________
5 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-

5 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-
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en. en.

Or. en

Amendamentul 50
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Conceptul de aprovizionare 
responsabilă este menționat în Orientările 
actualizate ale OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale6 și este în concordanță cu 
Principiile directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) privind afacerile și 
drepturile omului7. Documentele 
menționate vizează promovarea practicilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare atunci când 
întreprinderile se aprovizionează din 
regiuni afectate de conflict și instabilitate. 
La cel mai înalt nivel internațional, 
Rezoluția 1952 (2010) a Consiliului de 
Securitate al ONU a vizat în mod specific 
Republica Democratică Congo (RDC) și 
vecinii acesteia din Africa Centrală, 
solicitând respectarea diligenței necesare în 
cadrul lanțului de aprovizionare; grupul de 
experți al ONU privind Republica 
Democratică Congo, în continuarea 
Rezoluției 1952 (2010) a Consiliului de 
Securitate, promovează, de asemenea, 
conformitatea cu Orientările OCDE privind 
diligența necesară.

(4) Conceptul de aprovizionare 
responsabilă este menționat în Orientările 
actualizate ale OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale6 și este în concordanță cu 
Principiile directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) privind afacerile și 
drepturile omului7. Documentele 
menționate vizează promovarea practicilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare atunci când 
întreprinderile se aprovizionează din zone
afectate de conflict și instabilitate. La cel 
mai înalt nivel internațional, 
Rezoluția 1952 (2010) a Consiliului de 
Securitate al ONU a vizat în mod specific 
Republica Democratică Congo (RDC) și 
vecinii acesteia din Africa Centrală, 
solicitând respectarea diligenței necesare în 
cadrul lanțului de aprovizionare; grupul de 
experți al ONU privind Republica 
Democratică Congo, în continuarea 
Rezoluției 1952 (2010) a Consiliului de 
Securitate, promovează, de asemenea, 
conformitatea cu Orientările OCDE privind 
diligența necesară.

__________________ __________________
6 Orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale, OCDE, ediția din 2011.

6 Orientările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale, OCDE, ediția din 2011.

7 Principii directoare privind afacerile și 
drepturile omului, Biroul pentru drepturile 
omului al Înaltului comisar al ONU, New 

7 Principii directoare privind afacerile și 
drepturile omului, Biroul pentru drepturile 
omului al Înaltului comisar al ONU, New 
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York și Geneva, 2011. York și Geneva, 2011.

Or. en

Justificare

Din motive de consecvență juridică internă, toate trimiterile la „regiuni” de conflict ar trebui 
modificate în „zone” de conflict pentru a reflecta mai bine definiția prevăzută la articolul 2, 
care face trimitere la „zone”, iar nu la „regiuni”.

Amendamentul 51
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament este un mijloc 
de eliminare a finanțării grupurilor 
armate cu minereuri provenind din zonele 
de conflict menționate; aceasta nu 
reprezintă un semn bun având în vedere 
că acțiunile în materie de politică externă 
și de dezvoltare a Uniunii trebuie să se 
concentreze pe combaterea corupției la 
nivel local, permisivitatea granițelor și 
asigurarea formării populațiilor locale și 
a reprezentanților lor în vederea 
identificării abuzurilor.

Or. fr

Justificare

Prezentul regulament trebuie considerat un mijloc, iar nu un scop de combatere a traficului. 

Amendamentul 52
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa din 20088, Comisia 
a recunoscut că asigurarea unui acces 
fiabil și constant la materii prime este un 
factor important pentru competitivitatea 
UE. Inițiativa privind materiile prime 
(IMP) este o strategie integrată care 
vizează să răspundă diferitelor provocări 
legate de accesul la materii prime 
neagricole și neenergetice. Aceasta 
recunoaște și promovează finanțarea, 
precum și transparența lanțului de 
aprovizionare și aplicarea standardelor 
privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor.

eliminat

__________________
8 Inițiativa privind materiile prime: 
satisfacerea necesităților noastre esențiale 
pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa, 
COM(2008) 699.

Or. en

Amendamentul 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa din 20088, Comisia 
a recunoscut că asigurarea unui acces 
fiabil și constant la materii prime este un 
factor important pentru competitivitatea 
UE. Inițiativa privind materiile prime 
(IMP) este o strategie integrată care 
vizează să răspundă diferitelor provocări 
legate de accesul la materii prime 
neagricole și neenergetice. Aceasta 
recunoaște și promovează finanțarea, 
precum și transparența lanțului de 

eliminat
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aprovizionare și aplicarea standardelor 
privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor.

__________________
8 Inițiativa privind materiile prime: 
satisfacerea necesităților noastre esențiale 
pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa, 
COM(2008) 699.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În comunicarea sa din 20088, Comisia 
a recunoscut că asigurarea unui acces
fiabil și constant la materii prime este un 
factor important pentru competitivitatea 
UE. Inițiativa privind materiile prime 
(IMP) este o strategie integrată care 
vizează să răspundă diferitelor provocări 
legate de accesul la materii prime 
neagricole și neenergetice. Aceasta 
recunoaște și promovează finanțarea, 
precum și transparența lanțului de 
aprovizionare și aplicarea standardelor 
privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor.

eliminat

__________________
8 Inițiativa privind materiile prime: 
satisfacerea necesităților noastre esențiale 
pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa, 
COM(2008) 699.

Or. en
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Amendamentul 55
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La 7 octombrie 2010, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție prin care a 
solicitat Uniunii să adopte un text 
legislativ în conformitate cu Legea 
americană privind „mineralele care fac 
obiectul unor conflicte”, și anume, cu 
secțiunea 1502 din Legea Dodd-Frank 
pentru reforma Wall Street și protecția 
consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act); 
iar Comisia și-a anunțat, în comunicările 
sale din 20119 și 201210, intenția de a 
analiza noi modalități de îmbunătățire a 
transparenței la nivelul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv aspectele privind 
diligența necesară. În cea de-a doua 
comunicare și în concordanță cu 
angajamentul pe care și l-a asumat în 
mai 2011, în cadrul Consiliului 
ministerial al OCDE, Comisia a 
promovat, de asemenea, un sprijin mai 
consistent pentru Orientările OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale și 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, precum și pentru utilizarea 
acestora – inclusiv în afara calității de 
membru a OCDE.

(7) La 26 februarie 2014, Parlamentul 
European a adoptat o rezoluție referitoare 
la promovarea dezvoltării prin practici 
responsabile în afaceri, care ia în 
considerare și rolul industriei materiilor 
prime în țările în curs de dezvoltare. În 
cadrul acestei inițiative, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei să 
introducă o legislație obligatorie prin care 
să oprească promovarea conflictelor prin 
cumpărarea de minerale. 
(PE 2013/2126(INI))

__________________
9 Piețele de mărfuri și piețele materiilor 
prime, COM(2011)0025 final.
10Comerț, creștere și dezvoltare, 
COM(2012) 22 final.

Or. de

Amendamentul 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La 26 februarie 2014, Parlamentul 
European a adoptat o Rezoluție 
referitoare la promovarea dezvoltării prin 
practici responsabile în afaceri, în special 
în ceea ce privește rolul industriilor 
extractive în țările în curs de dezvoltare, 
prin care Comisiei Europene i se solicită 
să prezinte acte legislative obligatorii 
privind mineralele din zone de conflict.

Or. en

Amendamentul 57
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La 26 februarie 2014, Parlamentul 
European a adoptat o Rezoluție 
referitoare la promovarea dezvoltării prin 
practici responsabile în afaceri, în special 
în ceea ce privește rolul industriilor 
extractive în țările în curs de dezvoltare, 
prin care Comisiei Europene i se solicită 
să prezinte acte legislative obligatorii 
privind mineralele din zone de conflict.

Or. en

Amendamentul 58
Bernd Lange
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Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În elaborarea normelor de aplicare 
ar trebui să se asigure recunoașterea 
certificărilor pe baza legii Dodd-Frank în 
sensul prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La 26 februarie 2014, Parlamentul 
European a adoptat o Rezoluție 
referitoare la promovarea dezvoltării prin 
practici responsabile în afaceri, în special 
în ceea ce privește rolul industriilor 
extractive în țările în curs de dezvoltare, 
prin care Comisiei Europene i se solicită 
să prezinte acte legislative obligatorii 
privind mineralele din zone de conflict. 

Or. en

Amendamentul 60

în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
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a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de minerale, 
prezente eventual în produsele de consum, 
leagă consumatorii de conflictele din afara 
Uniunii. În acest sens, cetățenii au solicitat, 
mai ales prin intermediul petițiilor, să fie 
formulate proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de minerale, 
prezente eventual în produsele de consum, 
leagă consumatorii de conflictele din afara 
Uniunii. Drept urmare, consumatorii sunt 
indirect legați de conflictele care au efecte 
grave asupra drepturilor omului, în 
special a drepturilor femeii, deoarece 
grupurile armate folosesc frecvent violul 
în masă ca strategie deliberată de a 
intimida și controla populațiile locale 
pentru a-și proteja interesele. În acest 
sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

Or. en

Amendamentul 61
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de 
minerale, prezente eventual în produsele 
de consum, leagă consumatorii de 

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
resurse naturale din regiunile de conflict.
Consecința este aceea că astfel de resurse 
naturale, prezente eventual în produsele de 
consum, leagă consumatorii de conflictele 
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conflictele din afara Uniunii. În acest sens, 
cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

din afara Uniunii. În acest sens, cetățenii au 
solicitat, mai ales prin intermediul 
petițiilor, să fie formulate proiecte de texte 
legislative către Parlamentul European și 
Consiliu pentru ca întreprinderile să fie 
considerate responsabile în temeiul 
orientărilor, astfel cum au fost stabilite de 
ONU și OCDE.

Or. en

Amendamentul 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de 
minerale, prezente eventual în produsele 
de consum, leagă consumatorii de 
conflictele din afara Uniunii. În acest sens, 
cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
resurse naturale din regiunile de conflict.
Consecința este aceea că astfel de resurse 
naturale, prezente eventual în produsele de 
consum, leagă consumatorii de conflictele 
din afara Uniunii. În acest sens, cetățenii au 
solicitat, mai ales prin intermediul 
petițiilor, să fie formulate proiecte de texte 
legislative către Parlamentul European și 
Consiliu pentru ca întreprinderile să fie 
considerate responsabile în temeiul 
orientărilor, astfel cum au fost stabilite de 
ONU și OCDE.

Or. en

Amendamentul 63
Franck Proust
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de 
minerale, prezente eventual în produsele 
de consum, leagă consumatorii de 
conflictele din afara Uniunii. În acest 
sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul de 
minerale din regiunile de conflict. În acest 
sens, cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile de activitățile lor în temeiul 
orientărilor, astfel cum au fost stabilite de 
ONU și OCDE.

Or. fr

Justificare

Eliminarea are în vedere evitarea legăturilor dezastruoase între întreprinderi, conflicte, 
consumatori și produsele finite care oferă impresia că activitățile întreprinderilor sunt legate 
de activități ilegale și că consumatorii sunt complici.

Amendamentul 64
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
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lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de minerale, 
prezente eventual în produsele de consum, 
leagă consumatorii de conflictele din afara 
Uniunii. În acest sens, cetățenii au solicitat, 
mai ales prin intermediul petițiilor, să fie 
formulate proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din zonele de conflict. Consecința 
este aceea că astfel de minerale, prezente 
eventual în produsele de consum, leagă 
consumatorii de conflictele din afara 
Uniunii. În acest sens, cetățenii au solicitat, 
mai ales prin intermediul petițiilor, să fie 
formulate proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 
responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

Or. en

Justificare

Din motive de consecvență juridică internă, toate trimiterile la „regiuni” de conflict ar trebui 
modificate în „zone” de conflict pentru a reflecta mai bine definiția prevăzută la articolul 2, 
care face trimitere la „zone”, iar nu la „regiuni”.

Amendamentul 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
minerale din regiunile de conflict. 
Consecința este aceea că astfel de 
minerale, prezente eventual în produsele 
de consum, leagă consumatorii de 
conflictele din afara Uniunii. În acest sens, 
cetățenii au solicitat, mai ales prin 
intermediul petițiilor, să fie formulate 
proiecte de texte legislative către 
Parlamentul European și Consiliu pentru ca 
întreprinderile să fie considerate 

(8) Cetățenii Uniunii și actorii societății 
civile au organizat acțiuni de conștientizare 
a faptului că întreprinderile care 
funcționează sub jurisdicția Uniunii nu sunt 
considerate responsabile pentru eventuala 
lor legătură cu extracția și comerțul ilicit de 
resurse naturale din regiunile de conflict.
Consecința este aceea că astfel de resurse 
naturale, prezente eventual în produsele de 
consum, leagă consumatorii de conflictele 
din afara Uniunii. Drept urmare, 
consumatorii sunt indirect legați de 
conflictele care au efecte grave asupra 
drepturilor omului, în special a 
drepturilor femeii, deoarece grupurile 
armate folosesc frecvent violul în masă ca 
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responsabile în temeiul orientărilor, astfel 
cum au fost stabilite de ONU și OCDE.

strategie deliberată de a intimida și 
controla populațiile locale pentru a-și 
proteja interesele. În acest sens, cetățenii 
au solicitat, mai ales prin intermediul 
petițiilor, să fie formulate proiecte de texte 
legislative către Parlamentul European și 
Consiliu pentru ca întreprinderile să fie 
considerate responsabile în temeiul 
orientărilor, astfel cum au fost stabilite de 
ONU și OCDE.

Or. en

Amendamentul 66
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

(9) În contextul prezentului regulament și 
în conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
reprezintă un proces permanent, proactiv și 
reactiv, prin care operatorii economici își 
monitorizează și își administrează 
achizițiile și vânzările în vederea garantării 
faptului că respectă drepturile omului și 
nu contribuie la conflicte și la impacturile 
negative ale acestora.

Or. en

Pentru a reflecta mai bine dispozițiile prevăzute în Orientările OCDE.

Amendamentul 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

(9) În contextul prezentului regulament și 
în conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
reprezintă un proces permanent, proactiv și 
reactiv, prin care operatorii economici își 
monitorizează și își administrează 
achizițiile și vânzările în vederea garantării 
faptului că respectă drepturile omului și 
nu contribuie la conflicte și la impacturile 
negative ale acestora.

Or. en

Amendamentul 68
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
importatorii își pot monitoriza și 
administra lanțurile de aprovizionare în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament face trimitere la importatorii responsabili, iar textul legislativ ar trebui 
să reflecte acest lucru.
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Amendamentul 69
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora. Prezentul regulament ar trebui 
să garanteze că legătura dintre conflicte și 
exploatarea ilegală este întreruptă, fără a 
submina importanța economică a 
comerțului cu staniu, tantal, tungsten și 
aur pentru dezvoltarea țărilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În contextul prezentului regulament, 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare reprezintă un proces 
permanent, proactiv și reactiv, prin care 
operatorii economici își monitorizează și 
își administrează achizițiile și vânzările în 
vederea garantării faptului că nu contribuie 
la conflicte și la impacturile negative ale 
acestora.

(9) În contextul prezentului regulament și 
în conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
reprezintă un proces permanent, proactiv și 
reactiv, prin care operatorii economici își 
monitorizează și își administrează 
achizițiile și vânzările în vederea garantării 
faptului că respectă drepturile omului și 
nu contribuie la conflicte și la impacturile 
negative ale acestora.
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Or. en

Justificare

Pentru a reflecta mai bine dispozițiile prevăzute în Orientările OCDE.

Amendamentul 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Regulamentul reflectă nevoia de 
diligență necesară de-a lungul întregului 
lanț de aprovizionare, de la locul de 
aprovizionare la produsul final, solicitând 
tuturor întreprinderilor care introduc 
pentru prima oară resurse acoperite –
inclusiv produse care conțin resursele 
respective –, pe piața europeană să 
desfășoare procesul de diligență necesară 
și să prezinte rapoarte publice privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare.

În conformitate cu natura diligenței 
necesare, obligațiile individuale privind 
diligența necesară prevăzute în prezentul 
regulament reflectă natura progresivă și 
flexibilă a proceselor privind diligența 
necesară, precum și necesitatea unor 
obligații care să fie adaptate în mod 
corespunzător în funcție de 
circumstanțele individuale ale 
întreprinderilor. Obligațiile sunt adaptate 
în funcție de dimensiunea societății, 
efectul de pârghie și poziția acesteia în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

Datorită poziției pe care o au în lanțul de 
aprovizionare, anumite întreprinderi sunt 
recunoscute ca având o mare influență 
asupra procesului de diligență necesară 
care se desfășoară de-a lungul lanțului de 
aprovizionare în țările de aprovizionare. 
Acești actori, cunoscuți sub denumirea de 
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puncte cu trafic intens, fac obiectul unor 
obligații mai ample decât cele ale altor 
întreprinderi. Obligațiile privind diligența 
necesară reflectă în mod corespunzător 
aceste diferențe.

Întreprinderile din aval au obligația de a 
depune eforturi rezonabile și cu bună 
credință pentru a-și identifica punctele cu 
trafic intens relevante din lanțurile de 
aprovizionare proprii și de a face tot 
posibilul să evalueze diligența necesară a 
acestor întreprinderi, de exemplu pe baza 
rapoartelor auditate ale actorilor 
menționați.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare, precum și nevoia de 
cerințe proporționale de diligență necesară, adaptate circumstanțelor individuale ale 
întreprinderilor. Obligațiile concrete cuprinse în acest regulament includ numai referiri la 
proporționalitate și la cele mai bune eforturi, însă ele sunt adaptate la segmente individuale 
de întreprinderi din diferite lanțuri de aprovizionare.

Amendamentul 72

în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Regulamentul reflectă nevoia de 
diligență necesară de-a lungul întregului 
lanț de aprovizionare, de la locul de 
aprovizionare la produsul final, solicitând 
tuturor întreprinderilor care introduc 
pentru prima oară resurse acoperite –
inclusiv produse care conțin resursele 
respective –, pe piața europeană să 
desfășoare procesul de diligență necesară 
și să prezinte rapoarte publice privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
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aprovizionare.

În conformitate cu natura diligenței 
necesare, obligațiile individuale privind 
diligența necesară prevăzute în prezentul 
regulament reflectă natura progresivă și 
flexibilă a proceselor privind diligența 
necesară, precum și necesitatea unor 
obligații care să fie adaptate în mod 
corespunzător în funcție de 
circumstanțele individuale ale 
întreprinderilor. Obligațiile sunt adaptate 
în funcție de dimensiunea societății, 
efectul de pârghie și poziția acesteia în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

Datorită poziției pe care o au în lanțul de 
aprovizionare, anumite întreprinderi sunt 
recunoscute ca având o mare influență 
asupra procesului de diligență necesară 
care se desfășoară de-a lungul lanțului de 
aprovizionare în țările de aprovizionare. 
Acești actori, cunoscuți sub denumirea de 
puncte cu trafic intens, fac obiectul unor 
obligații mai ample decât cele ale altor 
întreprinderi. Obligațiile privind diligența 
necesară reflectă în mod corespunzător 
aceste diferențe.

Întreprinderile din aval au obligația de a 
depune eforturi rezonabile și cu bună 
credință pentru a-și identifica punctele cu 
trafic intens relevante din lanțurile de 
aprovizionare proprii și de a face tot 
posibilul să evalueze diligența necesară a 
acestor întreprinderi, de exemplu pe baza 
rapoartelor auditate ale actorilor 
menționați.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și necesitatea unor 
cerințe proporționale privind diligența necesară, adaptate în funcție de circumstanțele 
individuale ale întreprinderilor. Obligațiile concrete cuprinse în acest regulament includ 
numai referiri la proporționalitate și la cele mai bune eforturi, însă ele sunt adaptate la 
segmente individuale de întreprinderi din diferite lanțuri de aprovizionare.
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Amendamentul 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, întreprinderile 
ar trebui să adopte măsuri rezonabile și să 
depună eforturi cu bună credință pentru a 
asigura diligența necesară în vederea 
identificării și împiedicării sau atenuării 
riscurilor unor efecte negative asociate 
condițiilor de acces la resursele naturale 
și relației furnizorilor care operează în 
zone de conflict sau în zone cu risc 
ridicat.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și dificultățile 
întreprinderilor în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare. Din acest motiv, 
orientările permit o abordare bazată pe flexibilitate care ține cont de mai mulți factori, 
printre care și dimensiunea unei întreprinderi. Acest lucru implică și faptul că obligațiile 
privind diligența necesară vor fi aplicate într-un mod mai flexibil și progresiv dacă 
întreprinderea este una mică sau mijlocie (IMM). Acest aspect este îndeosebi relevant în 
sectoare precum cel al bijuteriilor, în care lucrează un număr foarte mare de operatori mici 
și artizani, cu capacitate foarte limitată.

Amendamentul 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, întreprinderile 
ar trebui să adopte măsuri rezonabile și să 
depună eforturi cu bună credință pentru a 
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asigura diligența necesară în vederea 
identificării și împiedicării sau atenuării 
riscurilor unor efecte negative asociate 
condițiilor de acces la resursele naturale 
și relației furnizorilor care operează în 
zone de conflict sau în zone cu risc 
ridicat.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și dificultățile 
întreprinderilor în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare. Din acest motiv, 
orientările permit o abordare bazată pe flexibilitate care ține cont de mai mulți factori, 
printre care și dimensiunea unei întreprinderi. De asemenea, aceasta implică faptul că 
obligațiile privind diligența necesară se vor aplica într-un mod mai flexibil și treptat dacă 
întreprinderea este un IMM.

Amendamentul 75
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În conformitate cu Orientările 
OCDE, întreprinderile ar trebui să ia 
măsuri rezonabile și să depună eforturi cu 
bună credință pentru a desfășura procesul 
de diligență necesară în vederea 
identificării și prevenirii sau atenuării 
oricăror riscuri de efecte negative asociate 
condițiilor de acces la resurse naturale și 
relației cu furnizorii care își desfășoară 
activitatea în zone afectate de conflicte 
sau în zone cu risc ridicat.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și dificultățile 
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întreprinderilor în ceea ce privește exercitarea diligenței necesare. Din acest motiv, 
orientările permit o abordare bazată pe flexibilitate care ține cont de mai mulți factori, 
printre care și dimensiunea unei întreprinderi. De asemenea, aceasta implică faptul că 
obligațiile privind diligența necesară se vor aplica într-un mod mai flexibil și treptat dacă 
întreprinderea este un IMM.

Amendamentul 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Regulamentul reflectă nevoia de 
diligență necesară de-a lungul întregului 
lanț de aprovizionare, de la locul de 
aprovizionare la produsul final, solicitând 
tuturor întreprinderilor care introduc 
pentru prima oară resurse acoperite –
inclusiv produse care conțin resursele 
respective – pe piața europeană să 
desfășoare procesul de diligență necesară 
și să prezinte rapoarte publice privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare.

În conformitate cu natura diligenței 
necesare, obligațiile individuale privind 
diligența necesară prevăzute în prezentul 
regulament reflectă natura progresivă și 
flexibilă a proceselor privind diligența 
necesară, precum și necesitatea unor 
obligații care să fie adaptate în mod 
corespunzător în funcție de 
circumstanțele individuale ale 
întreprinderilor. Obligațiile sunt adaptate 
în funcție de dimensiunea societății, 
efectul de pârghie și poziția acesteia în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

Datorită poziției pe care o au în lanțul de 
aprovizionare, anumite întreprinderi sunt 
recunoscute ca având o mare influență 
asupra procesului de diligență necesară 
care se desfășoară de-a lungul lanțului de 
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aprovizionare în țările de aprovizionare. 
Acești actori, cunoscuți sub denumirea de 
puncte cu trafic intens, fac obiectul unor 
obligații mai ample decât cele ale altor 
întreprinderi. Obligațiile privind diligența 
necesară reflectă în mod corespunzător 
aceste diferențe.

Întreprinderile din aval au obligația de a 
depune eforturi rezonabile și cu bună 
credință pentru a-și identifica punctele cu 
trafic intens relevante din lanțurile de 
aprovizionare proprii și de a face tot 
posibilul să evalueze diligența necesară a 
acestor întreprinderi, de exemplu pe baza 
rapoartelor auditate ale actorilor 
menționați.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și necesitatea unor 
cerințe proporționale privind diligența necesară, adaptate în funcție de circumstanțele 
individuale ale întreprinderilor. Obligațiile concrete incluse în acest regulament includ numai 
limbajul privind proporționalitatea și eforturile depuse.

Amendamentul 77
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Auditarea de către o parte terță a 
practicilor unei întreprinderi privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare garantează credibilitatea în 
beneficiul întreprinderilor din aval și 
contribuie la îmbunătățirea practicilor 
privind diligența necesară în amonte.

eliminat

Or. en
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Justificare

Conform Orientărilor OCDE, obligațiile de audit ar trebui să le revină numai operatorilor 
punctelor cu trafic intens. Acest considerent reflectă orientarea mai largă către întreprindere 
din propunerea Comisiei, care acoperă numai importatorii de minerale și metale. Din motive 
de consecvență, părți ale acestui considerent sunt unite cu considerentul 13 privind punctele 
cu trafic intens.

Amendamentul 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Auditarea de către o parte terță a 
practicilor unei întreprinderi privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare garantează credibilitatea în 
beneficiul întreprinderilor din aval și 
contribuie la îmbunătățirea practicilor 
privind diligența necesară în amonte.

eliminat

Or. en

Justificare

Conform Orientărilor OCDE, obligațiile de audit ar trebui să le revină numai operatorilor 
punctelor cu trafic intens. Acest considerent reflectă orientarea mai largă către întreprindere 
din propunerea Comisiei, care acoperă numai importatorii de minerale și metale. Din motive 
de consecvență, părți ale acestui considerent sunt unite cu considerentul 13 privind punctele 
cu trafic intens.

Amendamentul 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Auditarea de către o parte terță a 
practicilor unei întreprinderi privind 

eliminat
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diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare garantează credibilitatea în 
beneficiul întreprinderilor din aval și 
contribuie la îmbunătățirea practicilor 
privind diligența necesară în amonte.

Or. en

Justificare

Conform Orientărilor OCDE, obligațiile de audit ar trebui să le revină numai punctelor 
principale de transformare și de trasabilitate. Acest considerent reflectă orientarea mai largă 
către întreprindere din propunerea Comisiei, care acoperă numai importatorii de minerale și 
metale.

Amendamentul 80
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Auditarea de către o parte terță a 
practicilor unei întreprinderi privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare garantează credibilitatea în 
beneficiul întreprinderilor din aval și 
contribuie la îmbunătățirea practicilor 
privind diligența necesară în amonte.

(10) Auditarea de către o parte terță a 
practicilor unei întreprinderi privind 
respectarea Orientărilor OCDE 
referitoare la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare garantează 
credibilitatea în beneficiul întreprinderilor 
din aval și contribuie la îmbunătățirea 
practicilor privind diligența necesară în 
amonte.

Or. de

Amendamentul 81
Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Raportarea publică de către o (11) Raportarea publică de către o 
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întreprindere cu privire la politicile și 
practicile acesteia privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
oferă transparența necesară pentru a genera 
încrederea publică în măsurile adoptate de 
către întreprinderi.

întreprindere cu privire la politicile și 
practicile acesteia privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
oferă transparența necesară pentru a genera 
încrederea publică în măsurile adoptate de 
către întreprinderi, acestea înscriindu-se în 
multe cazuri în responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI).

Or. fr

Amendamentul 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comisia trebuie să decidă cu privire 
la o listă de zone de conflict și de zone cu 
risc ridicat ca urmare a consultării unei 
comisii formate din statele membre și 
reprezentați ai industriilor. Comisia 
relevantă va adăuga sau elimina intrări 
din lista zonelor de conflict și a zonelor cu 
risc ridicat după scurgerea unui termen 
rezonabil.

Or. en

Justificare

Operatorii economic ar trebui să aibă un nivel suficient de securitate juridică în activitățile 
lor economice.

Amendamentul 83
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Multe din actualele și posibilele 
sisteme de diligență necesară din cadrul 
lanțului de aprovizionare ar putea 
contribui la realizarea obiectivelor 
regulamentului. Există deja sisteme 
industriale al căror obiectiv este 
întreruperea legăturii dintre conflicte și 
aprovizionarea cu staniu, tantal, tungsten 
și aur. Aceste sisteme se bazează pe 
utilizarea unor audituri efectuate de terțe 
părți pentru a certifica topitoriile și 
rafinăriile care au instituit sisteme pentru 
a se asigura că se aprovizionează numai 
cu minerale dintr-o regiune fără conflicte. 
Între aceste sisteme există un acord de 
recunoaștere reciprocă, care este luat în 
considerare în sistemul Uniunii. Cu toate 
acestea, trebuie să fie clarificate criteriile 
și procedurile de recunoaștere a unor 
astfel de sisteme pentru a se asigura 
respectarea standardelor ridicate și 
evitarea dublei auditări.

Or. en

Justificare

O mare parte dintre întreprinderi aplică deja diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare prin intermediul unor inițiative reușite. Aceste inițiative ar trebui luate în 
considerare în sistemul Uniunii prin intermediul unui proces de recunoaștere reciprocă.

Amendamentul 84
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Multe dintre actualele sisteme 
voluntare de diligență necesară din cadrul 
lanțului de aprovizionare ar putea 
contribui la realizarea obiectivelor 
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regulamentului.

Trebuie să fie clarificate criteriile și 
procedurile de recunoaștere și certificare 
a unor astfel de sisteme pentru a se 
asigura respectarea standardelor ridicate 
și evitarea unei duble auditări inutile.

Or. en

Amendamentul 85
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Multe dintre actualele sisteme de 
diligență necesară din cadrul lanțului de 
aprovizionare ar putea contribui la 
realizarea obiectivelor regulamentului. 
Cu toate acestea, trebuie să fie clarificate 
criteriile și procedurile de recunoaștere a 
unor astfel de sisteme pentru a se asigura 
respectarea standardelor ridicate și 
evitarea dublei auditări.

Or. en

Amendamentul 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
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responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi 
și complexe, implicând un număr ridicat 
de operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele 
etice. Costurile aprovizionării 
responsabile și potențialul impact al 
acestora asupra competitivității, mai ales 
în cazul IMM-urilor, ar trebui 
monitorizate de către Comisie.

responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. În conformitate cu Orientările 
OCDE, se admite faptul că diligența 
necesară în zonele afectate de conflicte și 
în cele cu risc ridicat prezintă provocări 
practice și, prin urmare, că este nevoie de 
flexibilitate în aplicarea acesteia. Natura 
și amploarea diligenței necesare care este 
adecvată pentru circumstanțele 
individuale ale întreprinderilor depind de 
o serie de factori, inclusiv de dimensiunea 
și poziția acestora în cadrul lanțului de 
aprovizionare, luând pe deplin în 
considerare provocările cu care se 
confruntă IMM-urile.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare, precum și nevoia de 
cerințe proporționale de diligență necesară adaptate circumstanțelor individuale ale 
întreprinderilor. Din acest motiv, orientările permit o abordare bazată pe flexibilitate care 
ține cont de mai mulți factori, printre care și dimensiunea unei întreprinderi. De asemenea, 
aceasta implică faptul că obligațiile privind diligența necesară se vor aplica într-un mod mai 
flexibil și treptat dacă întreprinderea este un IMM.

Amendamentul 87
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
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responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi 
și complexe, implicând un număr ridicat 
de operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele 
etice. Costurile aprovizionării 
responsabile și potențialul impact al 
acestora asupra competitivității, mai ales 
în cazul IMM-urilor, ar trebui 
monitorizate de către Comisie.

responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. În conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, este 
recunoscut faptul că diligența necesară în 
zonele de conflict și în zonele cu risc 
ridicat prezintă provocări practice și că, 
pentru aplicarea acesteia, se impune 
flexibilitate. Natura și amploarea 
diligenței necesare care este adecvată 
pentru circumstanțele individuale ale 
întreprinderilor depind de o serie de 
factori, inclusiv de dimensiunea și poziția 
acestora în cadrul lanțului de 
aprovizionare, luând pe deplin în 
considerare provocările cu care se 
confruntă IMM-urile.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și necesitatea unor 
cerințe proporționale privind diligența necesară, adaptate în funcție de circumstanțele 
individuale ale întreprinderilor. Din acest motiv, orientările permit o abordare bazată pe 
flexibilitate care ține cont de mai mulți factori, printre care și dimensiunea unei întreprinderi. 
De asemenea, aceasta implică faptul că obligațiile privind diligența necesară se vor aplica 
într-un mod mai flexibil și treptat dacă întreprinderea este un IMM.

Amendamentul 88
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 
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a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi și 
complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
Costurile aprovizionării responsabile și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate de către 
Comisie.

a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Sistemul de autocertificare 
voluntar reprezintă un avantaj 
concurențial pentru întreprinderile
participante din Uniune. Cu toate acestea, 
întreprinderile din UE au raportat, de 
asemenea, nenumărate dificultăți în ceea ce 
privește exercitarea diligenței necesare în 
cadrul lanțului de aprovizionare, ca urmare 
a lanțurilor de aprovizionare globale lungi 
și complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
În plus, un sistem obligatoriu este de 
nedorit și, în măsura în care este posibil, 
de evitat în revizuirile viitoare ale 
regulamentului, deoarece un sistem 
obligatoriu poate acționa ca barieră în 
calea intrării noilor IMM-uri, de care pot 
abuza întreprinderile din Uniune care 
dețin resursele necesare pentru 
gestionarea unui sistem obligatoriu.
Costurile aprovizionării responsabile și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate îndeaproape 
de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 89
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
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obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi și 
complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
Costurile aprovizionării responsabile și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate de către 
Comisie.

obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 
a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi și 
complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
Costurile aprovizionării responsabile, 
auditurile efectuate de către terți și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate și raportate 
de către Comisie.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile semnificative ale desfășurării procesului de diligență necesară, în 
special pentru IMM-uri, este esențial ca Comisia să monitorizeze și să prezinte rapoarte cu 
privire la costurile de aprovizionare responsabilă, la auditurile efectuate de către terți și la 
impactul lor asupra concurenței.

Amendamentul 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 
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a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi 
și complexe, implicând un număr ridicat 
de operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele 
etice. Costurile aprovizionării 
responsabile și potențialul impact al 
acestora asupra competitivității, mai ales 
în cazul IMM-urilor, ar trebui 
monitorizate de către Comisie.

a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. În conformitate cu Orientările 
OCDE, se admite faptul că diligența 
necesară în zonele afectate de conflicte și 
în cele cu risc ridicat prezintă provocări 
practice și, prin urmare, că este nevoie de 
flexibilitate în aplicarea acesteia. Natura 
și dimensiunea diligenței necesare care 
este adecvată pentru circumstanțele 
individuale ale unei întreprinderi depind 
de o serie de factori, inclusiv de 
dimensiunea și poziția sa în lanțul de 
aprovizionare ținând cont în totalitate de 
provocările cu care se confruntă IMM-
urile.

Or. en

Justificare

Orientările OCDE recunosc complexitatea lanțurilor de aprovizionare și necesitatea unor 
cerințe proporționale privind diligența necesară, adaptate în funcție de circumstanțele 
individuale ale întreprinderilor. Din acest motiv, orientările permit o abordare bazată pe 
flexibilitate care ține cont de mai mulți factori, printre care și dimensiunea unei întreprinderi. 
Acest lucru implică și faptul că obligațiile privind diligența necesară vor fi aplicate într-un 
mod mai flexibil și progresiv dacă întreprinderea este una mică sau mijlocie (IMM). Acest 
aspect este îndeosebi relevant în sectoare precum cel al bijuteriilor, în care lucrează un 
număr foarte mare de operatori mici și artizani, cu capacitate foarte limitată.

Amendamentul 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 

(12) Întreprinderile din Uniune și-au 
exprimat, prin intermediul consultării 
publice, interesul față de aprovizionarea 
responsabilă cu minerale și au comunicat 
informații cu privire la sistemele actuale 
din industrie instituite pentru a urmări 
obiectivele acestora în materie de 
responsabilitate socială corporativă, pentru 
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a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi și 
complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
Costurile aprovizionării responsabile și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate de către 
Comisie.

a răspunde solicitărilor din partea clienților 
sau pentru a asigura securitatea livrărilor 
acestora. Cu toate acestea, întreprinderile 
din UE au raportat, de asemenea, 
nenumărate dificultăți în ceea ce privește 
exercitarea diligenței necesare în cadrul 
lanțului de aprovizionare, ca urmare a 
lanțurilor de aprovizionare globale lungi și 
complexe, implicând un număr ridicat de 
operatori, care sunt deseori prea puțin 
conștienți sau preocupați de aspectele etice. 
Costurile și consecințele administrative 
ale aprovizionării responsabile și 
potențialul impact al acestora asupra 
competitivității, mai ales în cazul IMM-
urilor, ar trebui monitorizate de către 
Comisie. Comisia pune la dispoziția IMM-
urilor ajutor financiar și tehnic și 
facilitează schimbul de informații pentru 
a asigura punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pe baza dispozițiilor Orientărilor 
OCDE privind diligența necesară, 
provocările reprezentate de diligența 
necesară necesită flexibilitate: natura și 
amploarea obligațiilor trebuie să fie 
proporționale cu caracteristicile specifice 
ale importatorilor în ceea ce privește 
dimensiunea întreprinderii, locul de
activitate, situația dintr-o anumită țară, 
sectorul și natura produselor sau a 
serviciilor implicate. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă excluderea 
microîntreprinderilor din sfera de 
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aplicare a prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Întreprinderile europene care 
instituie în mod voluntar un dispozitiv de 
aprovizionare responsabilă cu minereuri 
beneficiază de o certificare acordată de 
Comisie sub forma unei mărci.

Or. fr

Justificare

Instituirea unei mărci de responsabilitate europeană adresată întreprinderilor care urmăresc 
adoptarea unor inițiative de diligență reprezintă un sistem voluntar și de stimulente care va 
putea crea o presiune de piață asupra celorlalți factori din cadrul lanțului de aprovizionare. 
Această marcă nu va fi aplicată pe produse. Întreprinderile europene vor putea indica 
această marcă pe site-ul lor internet sau o vor putea utiliza pentru strategia lor de 
comunicare.

Amendamentul 94
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În colaborare cu SEAE, Comisia ar 
trebui să elaboreze un manual disponibil 
public pentru întreprinderi prin care să 
explice metodele de aplicare optimă a 
criteriilor pentru regiunile care ar putea 
intra în domeniul de aplicare al acestui 
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regulament. Acest manual este important 
pentru a oferi claritate și securitate 
operatorilor economici, în special IMM-
urilor, precum și consecvență în rândul 
acestora.

Or. en

Justificare

Având în vedere preocupările exprimate de întreprinderile care doresc să desfășoare 
procesul de diligență necesară privind lanțurile de aprovizionare, este important ca Comisia 
să elaboreze un manual prin care să explice metodele optime de aplicare a definiției zonelor 
afectate de conflict și a zonelor cu risc ridicat, prevăzute la articolul 2.

Amendamentul 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Conform comunicării comune din 
5 martie 2014, Comisia și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei au 
prevăzut punerea în aplicare de măsuri de 
însoțire în scopul încurajării 
aprovizionării responsabile și al obținerii, 
în acest mod, a unui nivel ridicat de 
participare din partea întreprinderilor,
ținând cont în mod corespunzător de 
costurile diligenței necesare, în special 
pentru IMM-uri și microîntreprinderi. 

__________________
1a Comunicarea comună către 
Parlamentul European și Consiliu din 
5 martie 2014 privind „aprovizionarea 
responsabilă cu minereuri provenind din 
zone afectate de conflicte și zone cu risc 
ridicat” (JOIN(2014)0008 final).

Or. it
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Amendamentul 96
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile sunt 
recunoscute drept puncte cu trafic intens
în cadrul lanțurilor de aprovizionare, având 
o influență semnificativă asupra diligenței 
necesare care este realizată de-a lungul 
lanțului de aprovizionare în țările de 
aprovizionare. Prin urmare, o listă a 
Uniunii cu actorii responsabili din 
punctele cu trafic intens ar putea furniza 
transparență și siguranță întreprinderilor 
din aval în vederea desfășurării practicilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare. În conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, actorii din punctele cu trafic 
intens ar trebui să facă obiectul unui 
audit efectuat de o terță parte 
independentă cu privire la practicile 
referitoare la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare, tot în vederea 
includerii în lista actorilor responsabili. 
Actorii din punctele cu trafic intens care 
își au sediul în afara Uniunii Europene ar 
trebui să aibă și ei posibilitatea de a fi 
incluși în listă, asigurând astfel domeniul 
global de aplicare a acesteia.

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta mai bine abordarea Orientărilor OCDE față de punctele cu trafic intens și 
față de auditul efectuat de o terță parte.
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Amendamentul 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile sunt 
recunoscute drept puncte cu trafic intens
în cadrul lanțurilor de aprovizionare, având 
o influență semnificativă asupra diligenței 
necesare care este realizată de-a lungul 
lanțului de aprovizionare în țările de 
aprovizionare. Prin urmare, o listă a 
Uniunii cu actorii responsabili din 
punctele cu trafic intens ar putea furniza 
transparență și siguranță întreprinderilor 
din aval în vederea desfășurării practicilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare. În conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, actorii din punctele cu trafic 
intens ar trebui să facă obiectul unui 
audit efectuat de o terță parte 
independentă cu privire la practicile 
referitoare la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare, tot în vederea 
includerii în lista actorilor responsabili. 
Actorii din punctele cu trafic intens care 
își au sediul în afara Uniunii Europene ar 
trebui să aibă și ei posibilitatea de a fi 
incluși în listă, asigurând astfel domeniul 
global de aplicare a acesteia.

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta mai bine abordarea Orientărilor OCDE față de punctele cu trafic intens și 
față de auditul efectuat de o terță parte.

Amendamentul 98
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare. Comisia 
ar trebui să facă publică lista Uniunii 
pentru a crește vizibilitatea și 
sensibilizarea publicului cu privire la 
existența, eficacitatea și funcționarea 
sistemului de autocertificare.

Or. en

Amendamentul 99
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
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mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile 
furnizează transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

Or. de

Amendamentul 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile sunt 
recunoscute drept puncte cu trafic intens
în cadrul lanțurilor de aprovizionare, având 
o influență semnificativă asupra diligenței 
necesare care este realizată de-a lungul 
lanțului de aprovizionare în țările de 
aprovizionare. Prin urmare, o listă a 
Uniunii cu actorii responsabili din 
punctele cu trafic intens ar putea furniza 
transparență și siguranță întreprinderilor 
din aval în vederea desfășurării practicilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare. În conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, actorii din punctele cu trafic 
intens ar trebui să facă obiectul unui 
audit efectuat de o terță parte 
independentă cu privire la practicile 
referitoare la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare, tot în vederea 
includerii în lista actorilor responsabili. 
Actorii din punctele cu trafic intens care 
își au sediul în afara Uniunii Europene ar 
trebui să aibă și ei posibilitatea de a fi 
incluși în listă, asigurând astfel domeniul 
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global de aplicare a acesteia.

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta mai bine abordarea Orientărilor OCDE față de punctele cu trafic intens și 
față de auditul efectuat de o terță parte.

Amendamentul 101
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori este
nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Același principiu se aplică 
metalelor reciclate, care au trecut și prin 
etape ulterioare în cadrul procesului de 
transformare. Liste ale Uniunii cu 
topitoriile, importatorii și rafinăriile 
responsabile, disponibile publicului, ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval și consumatorilor
cu privire la practicile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Aceste liste ar trebui 
publicate în consultare cu OCDE, London 
Bullion Market Association, Programul 
privind topitoriile din zone fără conflicte, 
Programul privind bijuteriile responsabile 
și alte programe echivalente.



PE549.420v01-00 58/336 AM\1055294RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Este important să se ofere vizibilitate publică întreprinderilor care desfășoară procesul de 
diligență necesară cu privire la lanțurile de aprovizionare. Din acest motiv, este important ca 
listele să fie făcute publice pe deplin. Aceste liste ar trebui elaborate în consultare cu 
programele funcționale existente referitoare la diligența necesară.

Amendamentul 102
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Prin urmare, o listă a Uniunii 
cu topitoriile și rafinăriile responsabile ar 
putea furniza transparență și siguranță 
întreprinderilor din aval cu privire la 
practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

(13) Topitoriile și rafinăriile reprezintă un 
punct important în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare globale cu minerale, 
deoarece, în mod obișnuit, acestea 
constituie ultima etapă în care diligența 
necesară poate fi asigurată în mod efectiv, 
prin colectarea, divulgarea și verificarea 
informațiilor privind proveniența 
mineralelor și lanțul de custodie. După 
această etapă de transformare, deseori se 
consideră nerealizabilă urmărirea originii 
mineralelor. Același principiu se aplică 
metalelor reciclate, care au trecut și prin 
etape ulterioare în cadrul procesului de 
transformare. Prin urmare, o listă a 
Uniunii cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile ar putea furniza transparență 
și siguranță întreprinderilor din aval cu 
privire la practicile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 103
Marielle de Sarnez
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Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Topitoriile și rafinăriile care 
transformă și importă minereuri și 
concentrate ale acestora au obligația de a 
aplica mecanismul european cu privire la 
diligența necesară din cadrul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum s-a stabilit prin 
prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Topitoriile și rafinăriile sunt actori-cheie în cadrul lanțului de aprovizionare, deoarece 
intervin în momentul transformării minereurilor și al concentratelor acestora. Prin urmare, 
ele ar fi mai în măsură să colecteze, să comunice și să verifice informațiile referitoare la 
originea minereurilor și diferiții operatori responsabili. Din acest motiv, regulamentul ar 
trebui să se aplice în mod obligatoriu în acest caz.

Amendamentul 104
Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Toate mineralele și metalele care 
intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament ar trebui să fie 
utilizate în conformitate cu cerințele 
prezentului regulament. Respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament de 
către importatori este esențială.

Or. de

Amendamentul 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff
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Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) IMM-urile europene care importă 
minereuri și metale și care instituie 
sisteme în materie de diligență beneficiază 
de ajutor financiar prin intermediul 
programului COSME al Comisiei.

Or. fr

Justificare

IMM-urile importatoare, vizate de prezentul regulament, se pot confrunta cu dificultăți de 
ordin tehnic sau financiar în ceea ce privește instituirea unor sisteme cu privire la diligență 
sau gestionarea procedurilor de audit ale lanțurilor lor de aprovizionare. În acest sens, ele ar 
trebui să poată beneficia de ajutor financiar în cadrul noului program COSME al Comisiei, 
dedicat competitivității întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul 106
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a obligației 
operatorilor de a asigura diligența 
necesară prin efectuarea unor verificări ex-
post adecvate. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.
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aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(14) Autoritatea competentă la nivelul UE 
este responsabilă cu asigurarea respectării 
uniforme a sistemului de autocertificare a 
importatorilor responsabili, prin efectuarea 
unor verificări ex-post adecvate pentru a 
verifica dacă importatorii responsabili 
autocertificați de minerale și/sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului respectă obligațiile privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Autoritatea competentă la 
nivelul UE are responsabilitatea de a 
stabili normele aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament.

Or. en

Pentru a pune în aplicare prezentul regulament, recomandăm existența unei autorități unice 
competente la nivelul UE în locul a 28 de autorități naționale. Acest lucru ne-ar permite să 
reducem procedurile birocratice, deoarece astfel întreprinderile nu ar trebui să se confrunte 
cu 28 de autorități diferite. În plus, considerăm că o autoritate competentă unică ar fi o 
soluție mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, sarcina fiind minimă pentru 
contribuabilii din Uniunea Europeană.

Amendamentul 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a obligației 
operatorilor de a asigura diligența 
necesară prin efectuarea unor verificări ex-
post adecvate. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 109
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autodeclarare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autodeclarați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 



AM\1055294RO.doc 63/336 PE549.420v01-00

RO

aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 110
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii de minerale și/sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului respectă obligațiile privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Comisia ar trebui să aibă
responsabilitatea de a stabili normele și 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
unei încălcări a dispozițiilor prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a obligației 
operatorilor de a asigura diligența 
necesară prin efectuarea unor verificări ex-
post adecvate. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 112
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 

(14) Autoritățile competente din statele 
membre sunt responsabile cu asigurarea 
respectării uniforme a sistemului de 
autocertificare a importatorilor 
responsabili, prin efectuarea unor verificări 
ex-post adecvate pentru a verifica dacă 
operatorii responsabili autocertificați de 
minerale și/sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului 
respectă obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
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aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

aprovizionare. Evidența verificărilor 
respective ar trebui păstrată timp de cel 
puțin 5 ani. Statele membre au 
responsabilitatea de a stabili normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea consolidării punerii în 
aplicare eficace a prezentului regulament, 
precum și a abordării nevoilor de 
dezvoltare direct legate de exploatarea 
resurselor naturale provenind din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, vor fi puse în aplicare măsuri de 
însoțire. Comisia Europeană și Serviciul 
European de Acțiune Externă vor aplica 
și vor dezvolta în continuare o abordare 
integrată a Uniunii față de sursele de 
aprovizionare responsabile, astfel cum 
este prevăzut în Comunicarea comună 
către Parlamentul European și Consiliu, 
intitulată „Aprovizionarea responsabilă 
cu minerale provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat Către o 
abordare integrată la nivelul Uniunii 
Europene” (JOIN(2014)0008). În special, 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu resurse naturale provenite din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, precum și instituirea unor cadre 
naționale și internaționale de diligență 
necesară pentru aprovizionarea 
responsabilă vor fi integrate în politicile 
interne și externe și, în special, în 
dialogurile politice și de politică cu țările 
partenere, autoritățile locale și părțile 
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interesate private. O atenție deosebită va fi 
acordată abordării contribuției și 
provocărilor sectorului minier artizanal și 
informal din punctul de vedere al 
mijloacelor de subzistență locale și al 
dezvoltării durabile.

Or. en

Amendamentul 114
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În plus, Comisia Europeană ar 
trebui să aibă responsabilitatea de a pune 
la dispoziția importatorilor o listă a 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile 
care să le faciliteze orientarea.

Or. de

Amendamentul 115
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea consolidării punerii în 
aplicare eficace a prezentului regulament, 
precum și a abordării nevoilor de 
dezvoltare direct legate de exploatarea 
resurselor naturale provenind din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, vor fi puse în aplicare măsuri de 
însoțire. Comisia Europeană și Serviciul 
European de Acțiune Externă vor aplica 
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și vor dezvolta în continuare o abordare 
integrată a Uniunii față de sursele de 
aprovizionare responsabile, astfel cum 
este prevăzut în Comunicarea comună 
către Parlamentul European și Consiliu, 
intitulată „Aprovizionarea responsabilă 
cu minerale provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat Către o 
abordare integrată la nivelul Uniunii 
Europene” (JOIN(2014)0008). În special, 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu resurse naturale provenite din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, precum și instituirea unor cadre 
naționale și internaționale de diligență 
necesară pentru aprovizionarea 
responsabilă vor fi integrate în politicile 
interne și externe și, în special, în 
dialogurile politice și de politică cu țările 
partenere, autoritățile locale și părțile 
interesate private. O atenție deosebită va fi 
acordată abordării contribuției și 
provocărilor sectorului minier artizanal și 
informal din punctul de vedere al 
mijloacelor de subzistență locale și al 
dezvoltării durabile.

Or. en

Amendamentul 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea consolidării punerii în 
aplicare eficace a prezentului regulament, 
precum și a abordării nevoilor de 
dezvoltare direct legate de exploatarea 
resurselor naturale provenind din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, vor fi puse în aplicare măsuri de 
însoțire. Comisia Europeană și Serviciul 
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European de Acțiune Externă vor aplica 
și vor dezvolta în continuare o abordare 
integrată a Uniunii față de sursele de 
aprovizionare responsabile, astfel cum 
este prevăzut în Comunicarea comună 
către Parlamentul European și Consiliu, 
intitulată „Aprovizionarea responsabilă 
cu minerale provenind din zone de 
conflict și din zone cu risc ridicat Către o 
abordare integrată la nivelul Uniunii 
Europene” (JOIN(2014)0008). În special, 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu resurse naturale provenite din zone 
afectate de conflicte și din zone cu risc 
ridicat, precum și instituirea unor cadre 
naționale și internaționale de diligență 
necesară pentru aprovizionarea 
responsabilă vor fi integrate în politicile 
interne și externe și, în special, în 
dialogurile politice și de politică cu țările 
partenere, autoritățile locale și părțile 
interesate private. O atenție deosebită va fi 
acordată abordării contribuției și 
provocărilor sectorului minier artizanal și 
informal din punctul de vedere al 
mijloacelor de subzistență locale și al 
dezvoltării durabile.

Or. en

Amendamentul 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentului regulament, ar 
trebui conferite Comisiei competențe de 
executare. Competențele de executare cu 
privire la lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile și la lista cu autoritățile 
competente din statele membre ar trebui 
exercitate în conformitate cu 

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentului regulament, ar 
trebui conferite Comisiei competențe de 
executare. Competențele de executare cu 
privire la lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile și la autoritatea competentă 
unică la nivelul UE ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 



AM\1055294RO.doc 69/336 PE549.420v01-00

RO

Regulamentul (UE) nr. 182/201111. nr. 182/2011.

__________________ __________________
11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentului regulament, ar 
trebui conferite Comisiei competențe de 
executare. Competențele de executare cu 
privire la lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile și la lista cu autoritățile 
competente din statele membre ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/201111 .

(15) Pentru a modifica anexele I și II la 
prezentul regulament, Comisiei i se 
conferă competențe de adoptare de acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din TFUE, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute în prezentul regulament.

__________________
11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 119
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentului regulament, ar 
trebui conferite Comisiei competențe de 
executare. Competențele de executare cu 
privire la lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile și la lista cu autoritățile 
competente din statele membre ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/201111 .

(15) Pentru a modifica anexele I și Ia la 
prezentul regulament, Comisiei i se 
conferă competențe de adoptare de acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din TFUE, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute în prezentul regulament.

__________________
11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura punerea în aplicare 
adecvată a prezentului regulament, ar 
trebui conferite Comisiei competențe de 
executare. Competențele de executare cu 
privire la lista cu topitoriile și rafinăriile 

(15) Pentru a extinde domeniul de aplicare 
al resurselor naturale din prezentul
regulament, Comisiei i se conferă 
competențe de adoptare de acte delegate 
în conformitate cu articolul 290 din 
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responsabile și la lista cu autoritățile 
competente din statele membre ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/201111 .

TFUE, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute în prezentul regulament.

__________________
11 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 121
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui să își revizuiască 
periodic ajutorul financiar și 
angajamentele politice față de zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat din care 
sunt extrase staniul, tantalul, tungstenul 
și aurul, în special față de zona Marilor 
Lacuri, pentru a asigura coerența 
politicilor și pentru a stimula și consolida 
respectarea bunei guvernanțe, a statului 
de drept și, mai ales, a extracției etice.

Or. en

Amendamentul 122
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a se garanta punerea 
eficientă în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se prevadă o 
perioadă de tranziție de doi ani pentru a-i 
permite Comisiei Europene să instituie un 
sistem de auditare de către terți și pentru 
ca importatorii responsabili să se 
familiarizeze cu obligațiile care le revin în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu mineralele incluse în domeniul de 
aplicare al acestuia din zonele de conflict 
și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi 
însoțite, dacă este necesar, de propuneri 
legislative adecvate, care pot include 
măsuri obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 124
Joachim Schuster
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
adecvate, care pot include măsuri 
obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat,

Or. de

Amendamentul 125
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
adecvate, care pot include măsuri 
obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului.
În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare și ulterior la fiecare cinci ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia și provenind din zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat. Rapoartele 
pot fi însoțite, dacă este necesar, de 
propuneri legislative adecvate, care pot 
include măsuri obligatorii,
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Or. en

Amendamentul 126
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu mineralele incluse în domeniul de 
aplicare al acestuia din zonele de conflict 
și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi 
însoțite, dacă este necesar, de propuneri 
legislative adecvate, care pot include 
măsuri obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 127
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la 
intrarea în vigoare și ulterior la fiecare 

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului.
În termen de doi ani de la data începerii 
aplicării și ulterior la fiecare trei ani, 
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șase ani, Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
adecvate, care pot include măsuri 
obligatorii,

Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, precum și cel mai recent 
impact al programului la fața locului în 
ceea ce privește promovarea aprovizionării 
responsabile cu mineralele incluse în 
domeniul de aplicare al acestuia din zonele 
de conflict și zonele cu risc ridicat, precum 
și să prezinte rapoarte Parlamentului 
European și Consiliului. În cadrul 
revizuirii, Comisia ar trebui să analizeze 
și să evalueze pe deplin toate aspectele 
regulamentului, precum și efectele și 
costurile sale, luând în considerare cota 
de piață medie certificată dintr-o regiune 
fără conflicte pentru fiecare mineral din 
domeniul de aplicare, procentajul 
topitoriilor, rafinăriilor și importatorilor 
care desfășoară procesul de diligență 
necesară, reorientarea schimburilor 
comerciale din regiunile de extracție și 
efectele acestora asupra mijloacelor de 
trai ale persoanelor care lucrează la fața 
locului, concentrându-se în special pe 
minierii artizanali. În plus, revizuirea ar 
trebui să includă comunicări ample între 
părțile interesate și guverne, societatea 
civilă și mediul de afaceri, precum și 
persoanele afectate în mod direct la fața 
locului în regiunile de conflict. Rapoartele 
pot fi însoțite, dacă este necesar, de 
propuneri legislative adecvate.

Or. en

Justificare

Este important ca Comisia să analizeze pe deplin toate aspectele efectelor regulamentului, 
mai ales efectul acestuia asupra reducerii oportunităților pentru grupurile armate și forțele 
de securitate care comercializează staniu, tantal și tungsten, minereuri ale acestora și aur. 
Această analiză ar trebui prezentată Consiliului și Parlamentului European.

Amendamentul 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile 
cu mineralele incluse în domeniul de 
aplicare al acestuia din zonele de conflict 
și zonele cu risc ridicat. Rapoartele pot fi 
însoțite, dacă este necesar, de propuneri 
legislative adecvate, care pot include 
măsuri obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 129
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului. 
În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare și ulterior la fiecare șase ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
adecvate, care pot include măsuri 
obligatorii,

(16) Comisia ar trebui să raporteze cu 
regularitate către Parlamentul European și 
Consiliu în legătură cu efectele sistemului.
În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare și ulterior la fiecare trei ani, 
Comisia ar trebui să revizuiască 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea aprovizionării responsabile cu 
mineralele incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Rapoartele pot fi însoțite, 
dacă este necesar, de propuneri legislative 
adecvate, care pot include măsuri 
obligatorii,
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Or. en

Amendamentul 130
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În Comunicarea lor comună din 
5 martie 2014, Comisia Europeană și 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate s-
au angajat să pună în aplicare măsurile 
de însoțire care să conducă la o abordare 
integrată a UE cu privire la 
aprovizionarea responsabilă, în paralel cu 
prezentul regulament, cu scopul de a se 
ajunge la un nivel ridicat de participare a 
întreprinderilor în sistemul Uniunii 
prevăzut în prezentul regulament, dar și 
de a se garanta o abordare globală, 
consecventă și cuprinzătoare pentru a 
promova aprovizionarea responsabilă din 
regiunile afectate de conflicte.

Or. en

Justificare

Minereurile din zonele de conflict reprezintă un aspect al stimulării conflictului armat. 
Frecvent, principalele cauze sunt de natură politică, economică și socială, iar acestea trebuie 
luate în considerare. Prin urmare, este esențial ca prezentul regulament să se încadreze într-
un cadru mai amplu de acțiuni și măsuri concepute să împiedice și să încheie conflictele 
armate.

Amendamentul 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
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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 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 și de a reduce finanțarea activităților 
de război care afectează semnificativ 
comunitățile locale, în special femeile și 
copiii. 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.

__________________ __________________
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

Amendamentul 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) Prezentul regulament instituie un sistem 
al Uniunii pentru diligența necesară 
conceput pentru:
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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.

__________________
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

Amendamentul 133
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

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 

(1) Prezentul regulament instituie un sistem 
al Uniunii pentru autodeclararea cu privire 
la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare în vederea reducerii și 
eliminării 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 
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aprovizionează din zone de conflict și din 
zone cu risc ridicat.

aprovizionează 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

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 134
Joachim Schuster

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 
obligatoriu al Uniunii pentru respectarea 
Orientărilor OCDE 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.

__________________ __________________
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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. de

Amendamentul 135
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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 pentru diligența necesară 
conceput pentru:

__________________
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 
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ediție, publicație a OCDE (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Amendamentul 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 cu privire la diligența necesară 
în cadrul lanțului de aprovizionare în 
vederea reducerii posibilităților 
aprovizionării, transportului și comerțului 
cu resurse naturale de a finanța 
conflictele și/sau încuraja încălcările sau 
abuzurile drepturilor omului.
Regulamentul este conceput pentru a 
îmbunătăți certitudinea și transparența în 
ceea ce privește practicile de aprovizionare 
ale întreprinderilor care se aprovizionează 
din zone de conflict și din zone cu risc 
ridicat și pentru a-i ajuta să respecte 
drepturile omului și să evite contribuția la 
conflict prin intermediul activităților și 
deciziilor de aprovizionare.

__________________
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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Justificare

Aceste obiective au la bază obiectivele propuse de Comise și includ obiectivele suplimentare 
și limbajul din evaluarea impactului realizată de Comisie și Orientările OCDE. Obiectivul 
sistemului UE pentru diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare ar trebui să fie 
mai amplu decât propunerea Comisiei, ceea ce conduce la limitarea oportunităților pentru 
actorii specifici în ceea ce privește comerțul cu minerale acoperite. Obiectivul ar trebui să fie 
mai amplu: separarea legăturilor dintre aprovizionarea, transportul, comerțul, manipularea 
și exportul resurselor naturale și încălcările drepturilor omului.

Amendamentul 137
Pablo Zalba Bidegain

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 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 
operatorilor, ale topitoriilor și ale 
rafinăriilor care se aprovizionează 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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Amendamentul 138
Daniel Caspary

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 pentru autodeclararea 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.

__________________ __________________
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.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.
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Amendamentul 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crește securitatea și transparența în 
ceea ce privește practicile de 
aprovizionare ale întreprinderilor care se 
aprovizionează din zone de conflict și din 
zone cu risc ridicat;

Or. en

Justificare

Aceste obiective au la bază obiectivele propuse de Comisie și includ obiectivele suplimentare 
și limbajul din evaluarea impactului realizată de Comisie și Orientările OCDE.

Amendamentul 140
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crește securitatea și transparența în 
ceea ce privește practicile de 
aprovizionare ale întreprinderilor care se 
aprovizionează din zone de conflict și din 
zone cu risc ridicat;

Or. en

Justificare

Aceste obiective au la bază obiectivele propuse de Comisie și includ obiectivele suplimentare 
și limbajul din evaluarea impactului realizată de Comisie și Orientările OCDE.
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Amendamentul 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reduce oportunitățile pentru 
aprovizionare, transport și comerț de 
resurse naturale pentru a finanța 
conflictele și/sau încălcările drepturilor 
omului sau abuzurile acestora;

Or. en

Justificare

Noul obiectiv (b) revizuiește limbajul propunerii Comisiei referitor la oportunitățile pe care 
sistemul este conceput să le reducă. Obiectivul sistemului UE pentru diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare ar trebui să fie mai amplu decât propunerea Comisiei, ceea 
ce conduce la limitarea oportunităților pentru actorii specifici în ceea ce privește comerțul cu 
minerale acoperite. Obiectivul ar trebui să fie mai amplu: separarea legăturilor dintre 
aprovizionarea, transportul, comerțul, manipularea și exportul resurselor naturale și 
încălcările drepturilor omului.

Amendamentul 142
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reduce oportunitățile pentru 
aprovizionare, transport și comerț de 
resurse naturale pentru a finanța 
conflictele și/sau încălcările drepturilor 
omului sau abuzurile acestora;

Or. en
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Justificare

Noul obiectiv (b) revizuiește limbajul propunerii Comisiei referitor la oportunitățile pe care 
sistemul este conceput să le reducă. Obiectivul sistemului UE pentru diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare ar trebui să fie mai amplu decât propunerea Comisiei, ceea 
ce conduce la limitarea oportunităților pentru actorii specifici în ceea ce privește comerțul cu 
minerale acoperite. Obiectivul ar trebui să fie mai amplu: separarea legăturilor dintre 
aprovizionarea, transportul, comerțul, manipularea și exportul resurselor naturale și 
încălcările drepturilor omului.

Amendamentul 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijini întreprinderile să respecte 
drepturile omului și să evite contribuția la 
conflicte prin activitățile și deciziile de 
aprovizionare.

Or. en

Justificare

Noul obiectiv (c) cuprinde obiectivul care stă la baza diligenței necesare, astfel cum este 
definit la pagina 13 din Orientările OCDE. Orientările OCDE prevăd că „diligența necesară 
reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care întreprinderile se pot asigura 
că respectă drepturile omului și că nu contribuie la conflict (...). Diligența necesară bazată pe 
risc se referă la etapele pe care întreprinderile trebuie să le parcurgă (...). Pentru a împiedica 
sau atenua efectele adverse asociate cu activitățile lor sau cu deciziile de aprovizionare”.

Amendamentul 144
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijini întreprinderile să respecte 
drepturile omului și să evite contribuția la 
conflicte prin activitățile și deciziile de 
aprovizionare.

Or. en

Justificare

Noul obiectiv (c) cuprinde obiectivul care stă la baza diligenței necesare, astfel cum este 
definit la pagina 13 din Orientările OCDE. Orientările OCDE prevăd că „diligența necesară 
reprezintă un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care întreprinderile se pot asigura 
că respectă drepturile omului și că nu contribuie la conflict (...). Diligența necesară bazată pe 
risc se referă la etapele pe care întreprinderile trebuie să le parcurgă (...). Pentru a împiedica 
sau atenua efectele adverse asociate cu activitățile lor sau cu deciziile de aprovizionare”.

Amendamentul 145
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 148
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
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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 importatorii 
Uniunii care optează să se autodeclare 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.

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 149
Joachim Schuster

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 importatorii 
Uniunii care importă minerale sau metale 
care conțin staniu, tantal, tungsten și aur, 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I.

Or. de

Amendamentul 150
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
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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 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. 
Metalele despre care se presupune în mod 
rezonabil că sunt reciclate ar trebui să fie 
excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui 
lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de 
conflicte și cu risc ridicat, metalele care se consideră în mod rezonabil că sunt reciclate ar 
trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 151
Pablo Zalba Bidegain

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 operatorii Uniunii 
care trebuie să se autocertifice în calitate 
de operatori responsabili de minerale sau 
de metale care conțin sau sunt compuse din 
staniu, tantal, tungsten și aur, astfel cum 
sunt prevăzute în anexa I. Metalele despre 
care se presupune în mod rezonabil că 
sunt reciclate ar trebui să fie excluse din 
domeniul de aplicare al regulamentului.

Or. en
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Amendamentul 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metalele despre care se presupune în mod 
rezonabil că sunt reciclate ar trebui să fie 
excluse din sfera de aplicare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 153
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „minerale” înseamnă minereuri și 
concentrate care conțin staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția nu mai este necesară din cauza domeniului de aplicare mai extins propus prin 
„resurse acoperite”.

Amendamentul 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „minerale” înseamnă minereuri și 
concentrate care conțin staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția nu mai este necesară din cauza domeniului de aplicare mai extins propus prin 
„resurse acoperite”.

Amendamentul 155
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „minerale” înseamnă minereuri și 
concentrate care conțin staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

(a) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele naturale;

Or. en

Amendamentul 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „minerale” înseamnă minereuri și 
concentrate care conțin staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

(a) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele naturale prevăzute în anexa I, 
modificată periodic în conformitate cu 
prezentul regulament;
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Or. en

Justificare

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendamentul 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „Orientările OCDE privind diligența 
necesară” înseamnă 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 [OCDE (2013)], care include toate 
recomandările Consiliului, anexele și 
suplimentele, astfel cum pot fi modificate 
sau înlocuite periodic.

Or. en
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Justificare

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Amendamentul 158
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „Orientările OCDE privind diligența 
necesară” înseamnă 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 [OCDE (2013)], care include toate 
recomandările Consiliului, anexele și 
suplimentele, astfel cum pot fi modificate 
sau înlocuite periodic.

Or. en

Justificare

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
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diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Amendamentul 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele naturale prevăzute în anexa I, 
modificată periodic în conformitate cu 
prezentul regulament;

Or. en

Justificare

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains.
This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.
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Amendamentul 160
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele naturale prevăzute în anexa I, 
modificată periodic în conformitate cu 
prezentul regulament;

Or. en

Justificare

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains.
This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendamentul 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ac (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele acoperite și produsele care 
conțin sau includ resurse acoperite;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei se aplică numai materiilor prime ale resurselor acoperite și anumitor 
metale prelucrate. În consecință, nu există nicio garanție că mineralele din produsele care 
intră pe piața europeană au fost aprovizionate în mod responsabil. Diligența necesară nu este 
responsabilitatea unei legături unice în cadrul lanțului de aprovizionare și nu este concepută 
să fie eficace dacă este implementată astfel. Prezentul amendament extinde domeniul de 
aplicare pentru a include produsele care conțin resurse acoperite și astfel, pentru a include și 
întreprinderile din aval.

Amendamentul 162
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele acoperite și produsele care 
conțin sau includ resurse acoperite;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei se aplică numai materiilor prime ale resurselor acoperite și anumitor 
metale prelucrate. În consecință, nu există nicio garanție că mineralele din produsele care 
intră pe piața europeană au fost aprovizionate în mod responsabil. Diligența necesară nu este 
responsabilitatea unei legături unice în cadrul lanțului de aprovizionare și nu este concepută 
să fie eficace dacă este implementată astfel. Prezentul amendament extinde domeniul de 
aplicare pentru a include produsele care conțin resurse acoperite și astfel, pentru a include și 
întreprinderile din aval.
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Amendamentul 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) „resurse reciclate” înseamnă resurse 
recuperate de la utilizatorul final sau în 
etapa post-consum, precum și resurse 
rezultate din resturi prelucrate generate în 
procesul de producție, incluzând 
materialele excedentare, învechite, defecte 
și reziduale care conțin resurse rafinate 
sau prelucrate adecvate pentru reciclare 
în fabricarea oricărui material. 
Mineralele prelucrate parțial, 
neprelucrate sau produsele secundare 
obținute dintr-un alt minereu nu 
reprezintă resurse reciclate.

Or. en

Justificare

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendamentul 164
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) „resurse reciclate” înseamnă resurse 



PE549.420v01-00 100/336 AM\1055294RO.doc

RO

recuperate de la utilizatorul final sau în 
etapa post-consum, precum și resurse 
rezultate din resturi prelucrate generate în 
procesul de producție, incluzând 
materialele excedentare, învechite, defecte 
și reziduale care conțin resurse rafinate 
sau prelucrate adecvate pentru reciclare 
în fabricarea oricărui material. 
Mineralele prelucrate parțial, 
neprelucrate sau produsele secundare 
obținute dintr-un alt minereu nu 
reprezintă resurse reciclate.

Or. en

Justificare

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendamentul 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pentru 
prima dată pe piață un produs acoperit;

Or. en

Justificare

Utilizarea termenului bine-definit „operator” împreună cu termenul „prima introducere pe 
piață” garantează faptul că sunt incluși o varietate de operatori economici diferiți, 
nesolicitându-se o identificare sau descriere individuală. De asemenea, termenul acoperă 
operatorii economici indiferent de dimensiunea lor, iar specificațiile suplimentare din 
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articolele individuale pot totuși prevedea un tratament diferențial pentru anumite grupuri, 
după caz.

Amendamentul 166
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pentru 
prima dată pe piață un produs acoperit;

Or. en

Justificare

Utilizarea termenului bine-definit „operator” împreună cu termenul „prima introducere pe 
piață” garantează faptul că sunt incluși o varietate de operatori economici diferiți, 
nesolicitându-se o identificare sau descriere individuală. De asemenea, termenul acoperă 
operatorii economici indiferent de dimensiunea lor, iar specificațiile suplimentare din 
articolele individuale pot totuși prevedea un tratament diferențial pentru anumite grupuri, 
după caz.

Amendamentul 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) „introducerea pe piață” înseamnă 
aprovizionarea prin orice mijloace, 
indiferent de tehnica de vânzare folosită, 
cu produse aflate pentru prima dată pe 
piața internă pentru distribuție sau 
utilizare în cursul activității comerciale, 
fie în schimbul unei remunerații, fie 
gratuit, inclusiv aprovizionarea prin 
comunicare la distanță, în conformitate 
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cu Directiva 97/7/CE. De asemenea, 
termenul „introducere pe piață” include 
aprovizionarea pe piața internă cu 
produse derivate din produse acoperite 
deja introduse pe piața internă.

Or. en

Justificare

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’. ‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered. The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Amendamentul 168
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) „introducerea pe piață” înseamnă 
aprovizionarea prin orice mijloace, 
indiferent de tehnica de vânzare folosită, 
cu produse aflate pentru prima dată pe 
piața internă pentru distribuție sau 
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utilizare în cursul activității comerciale, 
fie în schimbul unei remunerații, fie 
gratuit, inclusiv aprovizionarea prin 
comunicare la distanță, în conformitate 
cu Directiva 97/7/CE. De asemenea, 
termenul „introducere pe piață” include 
aprovizionarea pe piața internă cu 
produse derivate din produse acoperite 
deja introduse pe piața internă.

Or. en

Justificare

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’. ‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered. The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Amendamentul 169
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „metale” înseamnă metale care conțin eliminat
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sau care sunt formate din staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

Or. en

Justificare

Definiția nu mai este necesară din cauza domeniului de aplicare mai extins propus prin 
„resurse acoperite”.

Amendamentul 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „metale” înseamnă metale care conțin 
sau care sunt formate din staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția nu mai este necesară din cauza domeniului de aplicare mai extins propus prin 
„resurse acoperite”.

Amendamentul 171
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „metale” înseamnă metale care conțin 
sau care sunt formate din staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „metale” înseamnă metale care conțin 
sau care sunt formate din staniu, tantal, 
tungsten și aur, astfel cum sunt prevăzute 
în anexa I;

(b) „resurse reciclate” înseamnă 
produsele solicitate de la utilizatorul final 
sau după consum sau resturile de resurse 
prelucrate create în timpul producerii 
produselor, inclusiv materialele în exces, 
învechite, defecte, precum și deșeuri, care 
conțin resurse rafinate sau prelucrate 
care sunt adecvate pentru reciclare în 
producerea oricărui alt material.
Mineralele prelucrate parțial, 
neprelucrate sau produsele secundare 
obținute dintr-un alt minereu nu 
reprezintă resurse reciclate.

Or. en

Justificare

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendamentul 173
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „metale reciclate” înseamnă produse 
de consum recuperate aflate în etapa 
utilizării finale sau care au depășit 
statutul de produs de consum sau deșeuri 
de metale prelucrate apărute în timpul 
procesului de fabricație. Metalele 
reciclate includ materiale metalice 
excedentare, depășite, defecte și în stare 
de deșeuri care conțin metale rafinate sau 
prelucrate care sunt adecvate pentru 
reciclare în producția de staniu, tantal, 
tungsten și/sau aur. Mineralele parțial 
prelucrate, neprelucrate sau produse 
secundare dintr-un alt minereu nu sunt 
metale reciclate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui 
lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de 
conflicte și cu risc ridicat, metalele care se consideră în mod rezonabil că sunt reciclate ar 
trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 174
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „lanț de aprovizionare cu minerale” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea mineralelor de la locul de 
extracție până la încorporarea acestora în 
produsul final;

(c) „lanț de aprovizionare cu resurse” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea resurselor de la locul de 
aprovizionare până la încorporarea 
acestora în produsul final;
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Or. en

Justificare

Această modificare reflectă domeniul de aplicare mai extins al resurselor, prevăzut în 
regulament. A se vedea noua definiție pentru „resurse acoperite”.

Amendamentul 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „lanț de aprovizionare cu minerale” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea mineralelor de la locul de 
extracție până la încorporarea acestora în 
produsul final;

(c) „lanț de aprovizionare cu resurse” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea resurselor de la locul de 
aprovizionare până la încorporarea 
acestora în produsul final;

Or. en

Justificare

Această modificare reflectă domeniul de aplicare mai extins al resurselor, prevăzut în 
regulament. A se vedea noua definiție pentru „resurse acoperite”.

Amendamentul 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „lanț de aprovizionare cu minerale” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea mineralelor de la locul de 
extracție până la încorporarea acestora în 

(c) „lanț de aprovizionare cu resurse” 
înseamnă sistemul de activități, organizații, 
actori, tehnologie, informații, resurse și 
servicii implicate în transportul și 
prelucrarea resurselor de la locul de 
extracție până la încorporarea acestora în 
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produsul final; produsul final;

Or. en

Amendamentul 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare” se referă la obligațiile 
operatorilor privind sistemele lor de 
gestionare, gestionarea riscurilor, 
auditurile efectuate de terți și divulgarea 
informațiilor, în vederea identificării, a 
abordării și a raportării publice a 
riscurilor reale și potențiale legate de 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, 
pentru a preveni și a diminua efectele 
negative asociate cu activitățile lor de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Utilizarea termenului „operatori” reflectă orientarea mai largă către întreprindere și 
garantează faptul că obligațiile privind diligența necesară se aplică tuturor întreprinderilor 
vizate. Se face trimitere la „raportare” pentru a reflecta obligațiile de raportare prevăzute 
deja în regulament.

Amendamentul 178
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare” se referă la obligațiile 
operatorilor privind sistemele lor de 
gestionare, gestionarea riscurilor, 
auditurile efectuate de terți și divulgarea 
informațiilor, în vederea identificării, a 
abordării și a raportării publice a 
riscurilor reale și potențiale legate de 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, 
pentru a preveni și a diminua efectele 
negative asociate cu activitățile lor de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Utilizarea termenului „operatori” reflectă orientarea mai largă către întreprindere și 
garantează faptul că obligațiile privind diligența necesară se aplică tuturor întreprinderilor 
vizate. Se face trimitere la „raportare” pentru a reflecta obligațiile de raportare prevăzute 
deja în regulament.

Amendamentul 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „model de politică privind lanțul de 
aprovizionare” înseamnă modelul de 
politică privind lanțul de aprovizionare 
din anexa II la Orientările OCDE privind 
diligența necesară;

Or. en

Justificare

Toate trimiterile la modelul de politică privind lanțul de aprovizionare ar trebui să fie 
modelul de politică prevăzut în Orientările OCDE privind diligența necesară. Limbajul 
suplimentar din propunerea Comisiei este redundant și a fost eliminat.
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Amendamentul 180
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) „model de politică privind lanțul de 
aprovizionare” înseamnă modelul de 
politică privind lanțul de aprovizionare 
din anexa II la Orientările OCDE privind 
diligența necesară;

Or. en

Justificare

Toate trimiterile la modelul de politică privind lanțul de aprovizionare ar trebui să fie 
modelul de politică prevăzut în Orientările OCDE privind diligența necesară. Limbajul 
suplimentar din propunerea Comisiei este redundant și a fost eliminat.

Amendamentul 181
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă o evidență a seriei de entități care 
dețin custodia mineralelor și metalelor pe 
măsură ce acestea parcurg un lanț de 
aprovizionare;

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă un sistem de identificare și 
evidențiere a seriei de entități care dețin 
custodia resurselor pe măsură ce acestea 
parcurg un lanț de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă o evidență a seriei de entități care 
dețin custodia mineralelor și metalelor pe 
măsură ce acestea parcurg un lanț de 
aprovizionare;

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă un sistem de identificare și 
evidențiere a seriei de entități care dețin 
custodia resurselor pe măsură ce acestea 
parcurg un lanț de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă o evidență a seriei de entități care 
dețin custodia mineralelor și metalelor pe 
măsură ce acestea parcurg un lanț de 
aprovizionare;

(d) „sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare” 
înseamnă un sistem de identificare și 
evidențiere a seriei de entități care dețin 
custodia resurselor acoperite pe măsură ce 
acestea parcurg un lanț de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „plan de gestionare a riscurilor” 
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înseamnă răspunsurile scrise ale 
operatorului la riscurile identificate în 
cadrul lanțului de aprovizionare pe baza 
articolului 5 în conformitate cu politica 
privind lanțul de aprovizionare;

Or. en

Justificare

Modificările reflectă orientarea mai largă către întreprindere și sensul termenului „plan de 
gestionare a riscurilor” folosit în Orientările OCDE (a se vedea suplimentul privind staniul, 
tantalul și tungstenul, pasul 3, B.)

Amendamentul 185
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsurile scrise ale 
operatorului la riscurile identificate în 
cadrul lanțului de aprovizionare pe baza 
articolului 5 în conformitate cu politica 
privind lanțul de aprovizionare;

Or. en

Justificare

Modificările reflectă orientarea mai largă către întreprindere și sensul termenului „plan de 
gestionare a riscurilor” folosit în Orientările OCDE (a se vedea suplimentul privind staniul, 
tantalul și tungstenul, pasul 3, B.)

Amendamentul 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate deficitară sau 
cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări răspândite 
și sistematice ale dreptului internațional, 
inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile 
omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate deficitară sau 
cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări răspândite 
și sistematice ale dreptului internațional, 
inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile 
omului și încălcări ale drepturilor 
femeilor și copiilor;

Or. en

Amendamentul 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate deficitară sau 
cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări răspândite 
și sistematice ale dreptului internațional, 
inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile 
omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate deficitară sau 
cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări răspândite 
și sistematice ale dreptului internațional, 
inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile 
omului; Comisia decide cu privire la o 
listă de zone de conflict și de zone cu risc 
ridicat ca urmare a consultării unei 
comisii formate din statele membre și 
reprezentați ai industriilor;

Or. en
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Amendamentul 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă 
cu o guvernanță și o securitate deficitară 
sau cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări 
răspândite și sistematice ale dreptului 
internațional, inclusiv cu abuzuri cu 
privire la drepturile omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone identificate prin prezența 
unor conflicte armate, violență răspândită 
sau alte riscuri de rănire a persoanelor și, 
în acest sens, se recunoaște faptul că:

(i) conflictul armat poate avea o varietate 
de forme, cum ar fi conflictul de natură 
internațională sau de altă natură, care 
poate implica unul sau mai multe state 
sau care poate consta în războaie de 
eliberare sau insurgențe, războaie civile;
precum și

(ii) zonele cu risc ridicat includ zonele cu 
instabilitate politică sau represiune, 
slăbiciune instituțională, insecuritate, 
prăbușirea infrastructurii civile și violența 
răspândită, ambele zone fiind adeseori 
caracterizate prin abuzuri cu privire la 
drepturile omului și încălcări ale dreptului 
național sau internațional;

Or. en

Justificare

Pentru a păstra consecvența cu standardele internaționale, modificările reflectă definiția 
termenului „zone de conflict și zone cu risc ridicat” folosită în Orientările OCDE privind 
diligența necesară.

Amendamentul 189
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă 
cu o guvernanță și o securitate deficitară 
sau cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări 
răspândite și sistematice ale dreptului 
internațional, inclusiv cu abuzuri cu 
privire la drepturile omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone identificate prin prezența 
unor conflicte armate, violență răspândită 
sau alte riscuri de rănire a persoanelor și, 
în acest sens, se recunoaște faptul că:

Or. en

Amendamentul 190
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate deficitară sau 
cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări răspândite 
și sistematice ale dreptului internațional, 
inclusiv cu abuzuri cu privire la drepturile 
omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu 
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă cu 
o guvernanță și o securitate care lipsesc, 
precum statele în disoluție, caracterizate 
de încălcări răspândite și sistematice ale 
drepturilor omului, astfel cum se prevede 
în dreptul internațional;

Or. en

Justificare

Definiția propusă de Comisie este în continuare vagă și ar putea conduce la neclarități de 
implementare Prin urmare, din motive de claritate, se sugerează modificarea definiției.
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Amendamentul 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone de pe teritoriul unui stat cu
conflicte armate, zone vulnerabile în urma 
unor conflicte și zone care se confruntă 
cu o guvernanță și o securitate deficitară 
sau cu lipsa acestora, precum statele în 
disoluție, precum și cu încălcări 
răspândite și sistematice ale dreptului 
internațional, inclusiv cu abuzuri cu 
privire la drepturile omului;

(e) „zone de conflict și zone cu risc ridicat” 
înseamnă zone identificate prin prezența 
unor conflicte armate, violență răspândită 
sau alte riscuri de rănire a persoanelor și, 
în acest sens, se recunoaște faptul că:

(i) conflictul armat poate avea o varietate 
de forme, cum ar fi conflictul de natură 
internațională sau de altă natură, care 
poate implica unul sau mai multe state 
sau care poate consta în războaie de 
eliberare sau insurgențe, războaie civile;
precum și 

(ii) zonele cu risc ridicat includ zonele cu 
instabilitate politică sau represiune, 
slăbiciune instituțională, insecuritate, 
prăbușirea infrastructurii civile și violența 
răspândită, ambele zone fiind adeseori 
caracterizate prin abuzuri cu privire la 
drepturile omului și încălcări ale dreptului 
național sau internațional;

Or. en

Justificare

Pentru a păstra consecvența cu standardele internaționale, modificările reflectă definiția 
termenului „zone de conflict și zone cu risc ridicat” folosită în Orientările OCDE privind 
diligența necesară.
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Amendamentul 192
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) conflictul armat poate avea o varietate 
de forme, cum ar fi conflictul de natură 
internațională sau de altă natură, care 
poate implica unul sau mai multe state 
sau care poate consta în războaie de 
eliberare sau insurgențe, războaie civile; 
precum și

Or. en

Amendamentul 193
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) zonele cu risc ridicat includ zonele cu 
instabilitate politică sau represiune, 
slăbiciune instituțională, insecuritate, 
prăbușirea infrastructurii civile și violența 
răspândită, ambele zone fiind adeseori 
caracterizate prin abuzuri cu privire la 
drepturile omului și încălcări ale 
dreptului național sau internațional;

Or. en

Justificare

Pentru a păstra consecvența cu standardele internaționale, modificările reflectă definiția 
termenului „zone de conflict și zone cu risc ridicat” folosită în Orientările OCDE privind 
diligența necesară.
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Amendamentul 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „în aval” înseamnă segmentul din 
lanțul de aprovizionare cu metale de la 
topitorii sau rafinării până la utilizarea 
finală;

eliminat

Or. en

Justificare

Această definiție este redundantă având în vedere domeniul de aplicare extins al resurselor. 
Multe minerale și alte resurse care încurajează finanțarea conflictelor și abuzurile cu privire 
la drepturile omului nu sunt turnate sau rafinate (de exemplu, cărbunele). După caz, punctele 
cu trafic intens ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi turnătoriile și topitoriile, sunt 
menționate drept: „operatori în sensul anexei II”, „actori în sensul anexei II”. A se vedea 
comentariile referitoare la definițiile respective.

Amendamentul 195
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „în aval” înseamnă segmentul din 
lanțul de aprovizionare cu metale de la
topitorii sau rafinării până la utilizarea 
finală;

eliminat

Or. en

Justificare

Această definiție este redundantă având în vedere domeniul de aplicare extins al resurselor. 
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Multe minerale și alte resurse care încurajează finanțarea conflictelor și abuzurile cu privire 
la drepturile omului nu sunt turnate sau rafinate (de exemplu, cărbunele). După caz, punctele 
cu trafic intens ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi turnătoriile și topitoriile, sunt 
menționate drept: „operatori în sensul anexei Ia”, „actori în sensul anexei Ia”. A se vedea 
comentariile referitoare la definițiile respective.

Amendamentul 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „în aval” înseamnă segmentul din lanțul 
de aprovizionare cu metale de la topitorii 
sau rafinării până la utilizarea finală;

(f) „în aval” înseamnă segmentul din lanțul 
de aprovizionare cu resurse de la punctele 
cu trafic intens și trasabilitate până la
utilizarea finală;

Or. en

Amendamentul 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 2913/1992 al 
Consiliului13;

eliminat

__________________
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).
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Or. en

Justificare

Această definiție nu mai este necesară din cauza introducerii și utilizării termenilor 
„operator” și „introducerea pe piață”. Acești doi termeni înlocuiesc împreună conceptul de 
„importator”, care este factorul declanșator al obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament.

Amendamentul 198
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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. 2913/1992 al 
Consiliului13;

eliminat

__________________
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

Justificare

Această definiție nu mai este necesară din cauza introducerii și utilizării termenilor 
„operator” și „introducerea pe piață”. Acești doi termeni înlocuiesc împreună conceptul de 
„importator”, care este factorul declanșator al obligațiilor prevăzute în prezentul 
regulament.

Amendamentul 199
Ramon Tremosa i Balcells



AM\1055294RO.doc 121/336 PE549.420v01-00

RO

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. 2913/1992 al 
Consiliului13;

(g) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pentru 
prima dată pe piață un produs acoperit;

__________________
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

Amendamentul 200
Joachim Schuster

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. 
2913/1992 al Consiliului13;

(g) „importator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care declară minerale 
sau metale sau componente ale produselor 
care conțin 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. 2913/1992 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). 



PE549.420v01-00 122/336 AM\1055294RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. 2913/1992 al 
Consiliului13;

(g) „operator în aval” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care introduce 
pentru prima dată pe piață un produs care 
conține resurse acoperite, în vederea 
distribuirii sau utilizării în decursul 
activităților comerciale;

__________________
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

Justificare

The use of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘first placing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. At the same time the definition ensures that not every company that sells 
products containing covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment after purchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Amendamentul 202
Pablo Zalba Bidegain
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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. 2913/1992 al Consiliului13;

(g) „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care introduce pentru 
prima dată pe piață minerale sau metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament;

(ga) „introducerea pe piață” înseamnă 
aprovizionarea prin orice mijloace, 
indiferent de tehnica de vânzare folosită, 
cu produse aflate pentru prima dată pe 
piața internă pentru distribuție sau 
utilizare în cursul activității comerciale, 
fie în schimbul unei remunerații, fie 
gratuit, inclusiv aprovizionarea prin 
comunicare la distanță, în conformitate 
cu Directiva 97/7/CE. De asemenea, 
termenul „introducere pe piață” include 
aprovizionarea pe piața internă cu 
produse derivate din produse acoperite 
deja introduse pe piața internă.

__________________
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

Amendamentul 203
Daniel Caspary

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 

(g) „importator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică cu sediul în Uniune, pe 
numele căreia se eliberează declarația 
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al prezentului regulament în vederea 
punerii lor în liberă circulație, în sensul 
articolului 79 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/1992 al Consiliului13;

vamală (importatorul oficial) pentru 
introducerea fizică pe teritoriul vamal al 
Uniunii a unor 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. 2913/1992 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

Amendamentul 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „metale reciclate”: produse de 
consum recuperate aflate în etapa 
utilizării finale sau care au depășit 
statutul de produs de consum sau 
deșeurile de metale prelucrate apărute în 
timpul procesului de fabricație. Metalele 
reciclate cuprind materiale reciclate 
avansate, învechite, defecte și reziduale 
care conțin metale rafinate sau prelucrate 
adecvat pentru a fi reciclate pentru 
producția de staniu, tantal, tungsten și 
aur. Mineralele prelucrate parțial, 
neprelucrate sau care constituie un 
subprodus dintr-un alt domeniu extractiv 
nu sunt metale reciclate;

Or. it
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Amendamentul 205
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „resurse acoperite” înseamnă toate 
resursele acoperite și produsele care 
conțin sau includ resurse acoperite [Notă: 
a se vedea litera (c) de mai jos pentru 
definiție];

Or. en

Amendamentul 206
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „introducerea pe piață” înseamnă 
aprovizionarea prin orice mijloace, 
indiferent de tehnica de vânzare folosită, 
cu produse aflate pentru prima dată pe 
piața internă pentru distribuție sau 
utilizare în cursul activității comerciale, 
fie în schimbul unei remunerații, fie 
gratuit, inclusiv aprovizionarea prin 
comunicare la distanță, în conformitate 
cu Directiva 97/7/CE. De asemenea, 
termenul „introducere pe piață” include 
aprovizionarea pe piața internă cu 
produse derivate din produse acoperite 
deja introduse pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite 
în prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptele de „importator responsabil” și „autocertificare” sunt redundante dacă 
întreprinderile fac obiectul cerințelor obligatorii.

Amendamentul 208
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite 
în prezentul regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

Conceptele de „importator responsabil” și „autocertificare” sunt redundante dacă 
întreprinderile fac obiectul cerințelor obligatorii.

Amendamentul 209
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite 
în prezentul regulament;

eliminat

Or. de

Amendamentul 210
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite în 
prezentul regulament;

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autodeclare conform normelor stabilite în 
prezentul regulament;

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite 
în prezentul regulament;

(h) „în amonte” înseamnă lanțul de 
aprovizionare cu resurse naturale de la 
locul de aprovizionare până la punctele 
cu trafic intens finale de transformare și 
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trasabilitate;

Or. en

Amendamentul 212
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „importator responsabil” înseamnă 
orice importator care optează să se 
autocertifice conform normelor stabilite în 
prezentul regulament;

(h) „operator responsabil” înseamnă orice 
operator care se autocertifică conform 
normelor stabilite în prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Or. en

Justificare

Definiția termenului „autocertificare” a devenit redundantă.

Amendamentul 214
Ska Keller
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în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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

Or. en

Justificare

Definiția termenului „autocertificare” a devenit redundantă.

Amendamentul 215
Joachim Schuster

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

Or. de

Amendamentul 216
ł
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i
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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;

(i) „autodeclarare” 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;

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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;

(i) „actor în amonte” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care 
funcționează într-un punct cu trafic 
intens de transformare și trasabilitate a 
lanțului de aprovizionare cu resurse, cum 
ar fi topitoriile, rafinăriile și schimburile 
de materii prime;

Or. en

Justificare

Conform Orientărilor OCDE, cele mai importante obligații de diligență necesare se referă la 
așa-numitele puncte cu trafic intens, cum ar fi topitoriile, rafinăriile etc. Această definiție 
include întreprinderile cu puncte cu trafic intens la nivel mondial. Pe de altă parte, 
următoarea definiție a noțiunii de „operator în amonte” se referă la întreprinderile care 
desfășoară activități de import în UE. Propunerea Comisiei a analizat toți importatorii de 
materii prime în mod egal, indiferent dacă reprezintă puncte cu trafic intens sau comercianți 
simpli. Din acest motiv, există riscul ca unele întreprinderi în aval să fie tratate ca 
întreprinderi în amonte.
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Amendamentul 218
Daniel Caspary

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;

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

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „operator în amonte” înseamnă orice 
actor în amonte care introduce pentru 
prima dată pe piață resurse acoperite, în 
vederea distribuirii sau utilizării în 
decursul activităților comerciale;

Or. en
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Amendamentul 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele extracției, comerțului, 
manipulării și exportului de minerale în 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele aprovizionării, comerțului, 
manipulării și exportului de resurse în 
ceea ce privește resursele provenind din
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;

Or. en

Justificare

Modificările reflectă domeniul de aplicare mai extins al resurselor, prevăzut în regulament.

Amendamentul 221
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele extracției, comerțului, 
manipulării și exportului de minerale în 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele aprovizionării, comerțului, 
manipulării și exportului de resurse în 
ceea ce privește resursele provenind din
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;
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Or. en

Justificare

Modificările reflectă domeniul de aplicare mai extins al resurselor, prevăzut în regulament.

Amendamentul 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele extracției, comerțului, 
manipulării și exportului de minerale în 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;

(j) „mecanism de reclamații” înseamnă un 
mecanism de avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor, care permite 
oricărei părți interesate sau unui denunțător 
să își exprime preocupările cu privire la 
circumstanțele extracției, comerțului, 
manipulării și exportului de resurse în 
ceea ce privește resursele provenind din
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat;

Or. en

Amendamentul 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „operator în sensul anexei II” se 
referă la orice operator de tipul celui 
identificat în anexa II;

Or. en

Justificare

Propunerea se concentrează numai pe turnătorii și topitorii. Pentru a se asigura că 
obligațiile privind diligența necesară din cadrul lanțului de aprovizionare prevăzute în 



PE549.420v01-00 134/336 AM\1055294RO.doc

RO

prezentul regulament se pot aplica în mod eficace lanțurilor de aprovizionare cu puncte de 
trafic intens, altora decât turnătoriilor și topitoriilor, este necesar să se adauge operatori noi 
privind punctele de trafic intens, deoarece acestea devin disponibile. Din acest motiv, acest 
amendament face trimitere la o listă prevăzută în anexă (anexa II) și îi identifică drept 
operatori din anexa II.

Amendamentul 224
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „operator în sensul anexei II” se 
referă la orice operator de tipul celui 
identificat în anexa II;

Or. en

Justificare

Propunerea se concentrează numai pe turnătorii și topitorii. Pentru a se asigura că 
obligațiile privind diligența necesară din cadrul lanțului de aprovizionare prevăzute în 
prezentul regulament se pot aplica în mod eficace lanțurilor de aprovizionare cu puncte de 
trafic intens, altora decât turnătoriilor și topitoriilor, este necesar să se adauge operatori noi 
privind punctele de trafic intens, deoarece acestea devin disponibile. Din acest motiv, acest 
amendament face trimitere la o listă prevăzută în anexă (anexa Ia) și îi identifică drept 
operatori din anexa Ia.

Amendamentul 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) „actor în sensul anexei II” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică de tipul 
celei identificate în anexa II;
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Or. en

Justificare

Această definiție grupează toate persoanele care acționează ca puncte de trafic intens în 
lanțurile de aprovizionare ale resurselor acoperite. Definiția include turnătoriile, topitoriile 
și alte puncte de trafic intens din lanțurile de aprovizionare enumerate în anexa II. Această 
definiție este diferită de definiția termenului „operatori în sensul anexei II”. Definiția 
garantează faptul că anumite obligații din aval vizează toți actorii mondiali din anexa II. 
Aceste obligații solicită identificarea tuturor actorilor din anexa II la nivel mondial, nu numai 
la nivelul UE.

Amendamentul 226
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) „actor în sensul anexei Ia” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică de tipul 
celei identificate în anexa Ia;

Or. en

Justificare

Această definiție grupează toate persoanele care acționează ca puncte de trafic intens în 
lanțurile de aprovizionare ale resurselor acoperite. Definiția include turnătoriile, topitoriile 
și alte puncte de trafic intens din lanțurile de aprovizionare enumerate în anexa Ia. Această 
definiție este diferită de definiția termenului „operatori în sensul anexei Ia”. Definiția 
garantează faptul că anumite obligații din aval vizează toți actorii mondiali din anexa Ia. 
Aceste obligații solicită identificarea tuturor actorilor din anexa Ia la nivel mondial, nu 
numai la nivelul UE.

Amendamentul 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) „actor responsabil în sensul 
anexei II” înseamnă orice actor din 
anexa II care respectă prezentul 
regulament sau Orientările OCDE privind 
diligența necesară și care a prezentat 
rapoarte auditate, prevăzute la articolul 6, 
unei autorități dintr-un stat membru, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) 
sau cu articolul 7 alineatul (7);

Or. en

Justificare

Toate trimiterile la termenul „topitorii și rafinării responsabile” au fost înlocuite cu „actor(i) 
responsabil(i) în sensul anexei II”. A se vedea comentariile privind termenul „actor 
responsabil în sensul anexei II” și articolul 8 de mai jos.

Amendamentul 228
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jc) „actor responsabil în sensul 
anexei Ia” înseamnă orice actor din 
anexa Ia care respectă prezentul 
regulament sau Orientările OCDE privind 
diligența necesară și care a prezentat 
rapoarte auditate, prevăzute la articolul 6, 
unei autorități dintr-un stat membru, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) 
sau cu articolul 7 alineatul (6) litera (a);

Or. en

Justificare

Toate trimiterile la termenul „topitorii și rafinării responsabile” au fost înlocuite cu „actor(i) 
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responsabil(i) în sensul anexei Ia”. A se vedea comentariile privind termenul „actor 
responsabil în sensul anexei Ia” și articolul 8 de mai jos.

Amendamentul 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jd) „secret comercial și alte preocupări 
legate de competitivitate” înseamnă 
informații privind prețurile și relațiile cu 
furnizorii, fără a aduce atingere unor
eventuale interpretări suplimentare 
ulterioare;

Or. en

Justificare

Acest termen ar trebui definit pentru a se evita lipsa securității. Definiția folosită este cea 
prevăzută în Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 230
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera jd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jd) „secret comercial și alte preocupări 
legate de competitivitate” înseamnă 
informații privind prețurile și relațiile cu 
furnizorii, fără a aduce atingere unor 
eventuale interpretări suplimentare 
ulterioare;

Or. en



PE549.420v01-00 138/336 AM\1055294RO.doc

RO

Justificare

Acest termen ar trebui definit pentru a se evita lipsa securității. Definiția folosită este cea 
prevăzută în Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare” este conformă cu anexa II 
la Orientările OCDE privind diligența 
necesară, subliniind riscurile impacturilor 
negative semnificative care pot fi asociate 
cu extracția, comerțul, manipularea și 
exportul de minerale din zonele de 
conflict și din zonele cu risc ridicat;

eliminat

Or. en

Justificare

Din cauza modificării ordinii.

Amendamentul 232
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare” este conformă cu anexa II 
la Orientările OCDE privind diligența 
necesară, subliniind riscurile impacturilor 
negative semnificative care pot fi asociate 
cu extracția, comerțul, manipularea și 
exportul de minerale din zonele de 

eliminat
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conflict și din zonele cu risc ridicat;

Or. en

Justificare

Din cauza modificării ordinii.

Amendamentul 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare” este conformă cu anexa II 
la Orientările OCDE privind diligența 
necesară, subliniind riscurile impacturilor 
negative semnificative care pot fi asociate 
cu extracția, comerțul, manipularea și 
exportul de minerale din zonele de 
conflict și din zonele cu risc ridicat;

(k) „model de politică privind lanțul de 
aprovizionare” înseamnă modelul de 
politică privind lanțul de aprovizionare 
din anexa II la Orientările OCDE privind 
diligența necesară;

Or. en

Amendamentul 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al 
importatorilor la riscurile identificate în 
cadrul lanțului de aprovizionare pe baza 
anexei III la Orientările OCDE privind 
diligența necesară14;

eliminat

__________________
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14 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

Justificare

Din cauza modificării ordinii.

Amendamentul 235
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al 
importatorilor la riscurile identificate în 
cadrul lanțului de aprovizionare pe baza 
anexei III la Orientările OCDE privind 
diligența necesară14;

eliminat

__________________
14 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



AM\1055294RO.doc 141/336 PE549.420v01-00

RO

Justificare

Din cauza modificării ordinii.

Amendamentul 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al importatorilor
la riscurile identificate în cadrul lanțului de 
aprovizionare pe baza anexei III la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară14;

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al operatorilor la 
riscurile din cadrul lanțului de 
aprovizionare identificate la articolul 5 
litera (a) în conformitate cu anexa III la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară14;

__________________ __________________
14 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.

14 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

Amendamentul 237
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al importatorilor
la riscurile identificate în cadrul lanțului de 
aprovizionare pe baza anexei III la 

(l) „plan de gestionare a riscurilor” 
înseamnă răspunsul scris al operatorilor la 
riscurile identificate în cadrul lanțului de 
aprovizionare pe baza anexei III la 
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Orientările OCDE privind diligența 
necesară14;

Orientările OCDE privind diligența 
necesară14;

__________________ __________________
14 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.

14 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

Amendamentul 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „în amonte” înseamnă segmentul din 
lanțul de aprovizionare cu minerale de la 
locurile de extracție până la topitorii sau 
rafinării, inclusiv;

eliminat

Or. en

Justificare

Această definiție este redundantă având în vedere domeniul de aplicare extins al resurselor. 
Multe minerale și alte resurse care încurajează finanțarea conflictelor și abuzurile cu privire 
la drepturile omului nu sunt turnate sau rafinate (de exemplu, cărbunele). După caz, punctele 
cu trafic intens ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi turnătoriile și topitoriile, sunt 
menționate drept: „operatori în sensul anexei II”, „actori în sensul anexei II”.

Amendamentul 239
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „în amonte” înseamnă segmentul din 
lanțul de aprovizionare cu minerale de la 
locurile de extracție până la topitorii sau 
rafinării, inclusiv;

eliminat

Or. en

Justificare

Această definiție este redundantă având în vedere domeniul de aplicare extins al resurselor. 
Multe minerale și alte resurse care încurajează finanțarea conflictelor și abuzurile cu privire 
la drepturile omului nu sunt turnate sau rafinate (de exemplu, cărbunele). După caz, punctele 
cu trafic intens ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi turnătoriile și topitoriile, sunt 
menționate drept: „operatori în sensul anexei Ia”, „actori în sensul anexei Ia”.

Amendamentul 240
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” se referă la obligațiile 
importatorilor responsabili de staniu, tantal 
și tungsten, minereurile acestora și aur 
privind sistemele lor de gestionare, 
gestionarea riscurilor, auditurile efectuate 
de terți și divulgarea informațiilor, în 
vederea identificării și a abordării riscurilor 
reale și potențiale legate de zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a 
preveni și a diminua impacturile negative 
asociate cu activitățile lor de aprovizionare;

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” se referă la obligațiile 
importatorilor de staniu, tantal și tungsten, 
minereurile acestora și aur privind 
sistemele lor de gestionare, gestionarea 
riscurilor, auditurile efectuate de terți și 
transmiterea informațiilor către 
autoritățile competente din statele 
membre, în vederea identificării și a 
abordării riscurilor reale și potențiale legate 
de zonele de conflict și zonele cu risc 
ridicat, pentru a preveni și a diminua 
impacturile negative asociate cu activitățile 
lor de aprovizionare;

Or. de
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Amendamentul 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” se referă la obligațiile 
importatorilor responsabili de staniu, 
tantal și tungsten, minereurile acestora și 
aur privind sistemele lor de gestionare, 
gestionarea riscurilor, auditurile efectuate 
de terți și divulgarea informațiilor, în 
vederea identificării și a abordării riscurilor 
reale și potențiale legate de zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a 
preveni și a diminua impacturile negative 
asociate cu activitățile lor de aprovizionare;

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” înseamnă obligațiile 
operatorilor privind sistemele lor de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditurile 
efectuate de terți și divulgarea 
informațiilor, după caz, în vederea 
identificării, a abordării și a raportării
publice a riscurilor reale și potențiale 
legate de zonele de conflict și zonele cu 
risc ridicat, pentru a preveni și a diminua 
efectele negative asociate cu activitățile lor 
de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 242
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” se referă la obligațiile 
importatorilor responsabili de staniu, tantal 
și tungsten, minereurile acestora și aur 
privind sistemele lor de gestionare, 
gestionarea riscurilor, auditurile efectuate 
de terți și divulgarea informațiilor, în 
vederea identificării și a abordării riscurilor 
reale și potențiale legate de zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a 
preveni și a diminua impacturile negative 
asociate cu activitățile lor de aprovizionare;

(o) „diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare” se referă la obligațiile 
operatorilor responsabili de staniu, tantal 
și tungsten, minereurile acestora și aur 
privind sistemele lor de gestionare, 
gestionarea riscurilor, auditurile efectuate 
de terți și divulgarea informațiilor, în 
vederea identificării și a abordării riscurilor 
reale și potențiale legate de zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, pentru a 
preveni și a diminua impacturile negative 
asociate cu activitățile lor de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 243
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „topitorii și rafinării responsabile” 
înseamnă topitoriile sau rafinăriile din 
lanțul de aprovizionare al importatorului 
responsabil;

(p) „topitorii și rafinării” înseamnă 
topitoriile sau rafinăriile din lanțul de 
aprovizionare al importatorului 
responsabil;

Or. fr

Justificare

Topitoriile și rafinăriile europene aplică în mod obligatoriu regulamentul.

Amendamentul 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „topitorii și rafinării responsabile” 
înseamnă topitoriile sau rafinăriile din 
lanțul de aprovizionare al importatorului 
responsabil;

(p) „actor în amonte responsabil” 
înseamnă orice actor în amonte care 
respectă Orientările OCDE privind 
diligența necesară și care a prezentat 
rapoarte auditate, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3) sau cu articolul 7 
alineatul (7);

Or. en

Amendamentul 245
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „topitorii și rafinării responsabile” 
înseamnă topitoriile sau rafinăriile din 
lanțul de aprovizionare al importatorului
responsabil;

(p) „topitorii și rafinării responsabile” 
înseamnă topitoriile sau rafinăriile din 
lanțul de aprovizionare al operatorului
responsabil;

Or. en

Amendamentul 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „microîntreprinderi”: o întreprindere 
care are mai puțin de 10 angajați și care 
realizează o cifră de afaceri sau un bilanț
anual de maximum 2 milioane EUR în 
temeiul recomandării 
Comisiei 2003/361/CE 1a;

_______________
1a Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, 
p. 36).

Or. it

Amendamentul 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 
materiile prime și procesele industriale.

(q) „autoritatea competentă la nivelul 
UE” înseamnă autoritatea la nivelul UE 
desemnată cu competențe de audit și 
cunoștințe în ceea ce privește materiile 
prime și procesele industriale.

Or. en

Amendamentul 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 
materiile prime și procesele industriale.

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 
materiile prime și procesele industriale, 
precum și drepturile omului, inclusiv 
importanța apărării vieților femeilor și 
copiilor din zonele de conflict și din 
zonele cu risc ridicat.

Or. en

Amendamentul 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și de investigație și cunoștințe în ceea 



PE549.420v01-00 148/336 AM\1055294RO.doc

RO

materiile prime și procesele industriale. ce privește materiile prime și procesele 
industriale.

Or. en

Amendamentul 250
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 
materiile prime și procesele industriale.

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și de investigație și cunoștințe în ceea 
ce privește materiile prime și procesele 
industriale.

Or. en

Amendamentul 251
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă una sau mai multe 
autorități desemnate cu competențe de 
audit și cunoștințe în ceea ce privește 
materiile prime și procesele industriale.

(q) „autorități competente din statele 
membre” înseamnă o autoritate 
desemnată, căreia importatorii îi prezintă 
dovezile cu privire la respectarea 
regulamentului.

Or. de

Amendamentul 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) „secret comercial și alte preocupări 
legate de competitivitate” înseamnă 
informații privind prețurile și relațiile cu 
furnizorii, fără a aduce atingere unor 
eventuale interpretări suplimentare 
ulterioare; toate informațiile vor fi 
prezentate mecanismului instituționalizat, 
regional sau global, instituit odată cu 
mandatul de colectare și prelucrare a 
informațiilor referitoare la minereurile 
provenind din zone de conflict și din zone 
cu risc ridicat.

Or. en

Amendamentul 253
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) „sistem sectorial” înseamnă o 
combinație de proceduri, instrumente sau 
mecanisme voluntare de diligență 
necesară existente în cadrul unui lanț de 
aprovizionare, concepute și supravegheate 
de asociațiile sectoriale pertinente, 
inclusiv prin evaluări ale conformității 
efectuate de terțe părți;

Or. en

Amendamentul 254
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) „metale reciclate” înseamnă produse 
de consum recuperate aflate în etapa 
utilizării finale sau care au depășit 
statutul de produs de consum sau deșeuri 
de metale prelucrate apărute în timpul 
procesului de fabricație. Metalele 
reciclate includ materiale metalice 
excedentare, depășite, defecte și în stare 
de deșeuri care conțin metale rafinate sau 
prelucrate care sunt adecvate pentru 
reciclare în producția de staniu, tantal, 
tungsten și/sau aur; Mineralele parțial 
prelucrate, neprelucrate sau produsele 
secundare obținute dintr-un alt minereu 
nu reprezintă metale reciclate.

Or. en

Amendamentul 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qb) „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 
active totale anuale nu depășesc 
2 milioane EUR.

Or. en
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Amendamentul 256
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qb) „sistem sectorial” înseamnă o 
combinație de proceduri, instrumente sau 
mecanisme de diligență necesară existente 
în cadrul unui lanț de aprovizionare, 
concepute și supravegheate de asociațiile 
sectoriale pertinente, inclusiv prin 
audituri efectuate de terțe părți;

Or. en

Amendamentul 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera qc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qc) „Orientările OCDE privind diligența 
necesară” înseamnă 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 [OCDE (2013)], care include toate 
deciziile Consiliului, anexele și 
suplimentele, astfel cum pot fi modificate 
sau înlocuite periodic.

Or. en

Amendamentul 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil

Obligațiile operatorului 

Or. en

Amendamentul 259
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil

Obligațiile operatorului 

Or. en

Amendamentul 260
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil

Procesul de definire a regiunilor de 
conflict

Or. de

Amendamentul 261
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil

Autodeclararea în calitate de importator 
responsabil

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator 
responsabil

Obligațiile flexibile ale operatorului

Or. en

Amendamentul 263
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autocertificarea în calitate de importator
responsabil

Autocertificarea în calitate de operator
responsabil

Or. en
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Amendamentul 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 se poate 
autocertifica în calitate de importator 
responsabil, declarând autorității 
competente la nivelul UE 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

Amendamentul 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, operatorii iau 
toate măsurile rezonabile și depun 
eforturi cu bună credință pentru a 
îndeplini obligațiile privind diligența 
necesară care le revin în temeiul 
articolelor 4 și 5. Fiecare operator se 
asigură că obține îmbunătățiri progresive, 
cuantificabile și în timp util, în 
conformitate cu obligațiile sale. Natura și 
amploarea diligenței necesare adecvate 
depind de circumstanțele individuale și 
sunt afectate de factori precum poziția 
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terță independentă. unui operator în cadrul lanțului de 
aprovizionare, dimensiunea operatorului, 
locul de desfășurare a activităților 
operatorului, situația dintr-o anumită 
țară, sectorul și natura produselor sau a 
serviciilor implicate.

Or. en

Justificare

Noul alineat (1) reflectă limbajul stabilit în Orientările OCDE privind diligența necesară, 
inclusiv așteptările conform cărora întreprinderile înregistrează îmbunătățiri cuantificabile și 
progresive pentru a asigura diligența necesară.

Amendamentul 266
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, operatorii iau 
toate măsurile rezonabile și depun 
eforturi cu bună credință pentru a 
îndeplini obligațiile privind diligența 
necesară care le revin în temeiul 
articolelor 4 și 5. Fiecare operator se 
asigură că obține îmbunătățiri progresive, 
cuantificabile și în timp util, în 
conformitate cu obligațiile sale. Natura și 
amploarea diligenței necesare adecvate 
depind de circumstanțele individuale și 
sunt afectate de factori precum poziția 
unui operator în cadrul lanțului de 
aprovizionare, dimensiunea operatorului, 
locul de desfășurare a activităților 
operatorului, situația dintr-o anumită 
țară, sectorul și natura produselor sau a 
serviciilor implicate.

Or. en
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Justificare

Noul alineat (1) reflectă limbajul stabilit în Orientările OCDE privind diligența necesară, 
inclusiv așteptările conform cărora întreprinderile înregistrează îmbunătățiri cuantificabile și 
progresive pentru a asigura diligența necesară.

Amendamentul 267
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

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 se poate 
autodeclara 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.

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 268
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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 se autocertifică 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.

Or. en

Amendamentul 269
Joachim Schuster

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) Definiția „regiunilor de conflict” nou 
apărute rezultă din dialogul dintre 
Comisia Europeană, Parlamentul 
European, autoritățile competente din 
statele membre și actorii din societatea 
civilă.

Or. de
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Amendamentul 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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) Operatorii iau toate măsurile 
rezonabile și depun eforturi cu bună 
credință pentru a îndeplini obligațiile 
privind diligența necesară care le revin în 
temeiul articolelor 4 și 5. Fiecare operator 
se asigură că obține îmbunătățiri 
progresive, cuantificabile și în timp util, 
în conformitate cu obligațiile sale. Natura 
și amploarea diligenței necesare adecvate 
depind de circumstanțele individuale și 
sunt afectate de factori precum poziția 
unui operator în cadrul lanțului de 
aprovizionare, dimensiunea operatorului, 
locul de desfășurare a activităților 
operatorului, situația dintr-o anumită 
țară, sectorul și natura produselor sau a 
serviciilor implicate. Trebuie să se acorde 
atenție deosebită situației operatorilor 
mici și mijlocii din aval.

Or. en

Justificare

Aceasta este în special relevantă pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și ar trebui citită împreună cu modificările aduse articolelor 4 și 5.

Amendamentul 271
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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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 operator de minerale sau de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament se autocertifică în 
calitate de operator 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 operatorul confirmă aderarea sa 
la obligațiile respective, inclusiv rezultatele 
auditurilor efectuate de o parte terță 
independentă.

Or. en

Amendamentul 272
Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Microîntreprinderile care doresc să se 
autocertifice ca importatori responsabili 
trebuie să urmeze indicațiile enumerate la 
articolele următoare însă sunt exonerate 
de obligațiile care fac obiectul 
articolului 4 litera (f) punctul (iv) și 
litera (g) punctele (v) și (vi); articolului 5 
litera (b); articolului 7 
alineatele (2) și (3).

Or. it

Amendamentul 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 274
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 276
Paul Rübig, Othmar Karas

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) Autoritatea competentă la nivelul UE
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.

Or. en

Amendamentul 277
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

(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.

Autoritățile competente din statele membre 
efectuează verificări pentru a garanta faptul 
că importatorii 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. de

Amendamentul 278
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

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 autodeclarați 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

Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 279
Pablo Zalba Bidegain
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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 
operatorii 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.

Or. en

Amendamentul 280
Nicola Danti

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Microîntreprinderile sunt excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și de la îndeplinirea 
obligațiilor prevăzute de acesta.

Or. it

Amendamentul 281
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Orice importator de produse care conțin 
minerale și metale care intră în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
dovedește autorității competente a statului 
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membru respectiv că mineralele și 
metalele respectă cerințele prezentului 
regulament. În sensul prezentului articol 
se recunoaște o dovadă a certificării 
conform legii Dodd-Frank.

Or. de

Amendamentul 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator:

Or. en

Justificare

Trimiterea la „operator” reflectă orientarea mai largă către întreprinderi. Precizarea „în 
conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară” este necesară pentru a se 
asigura că detaliile prevăzute în orientări sunt încorporate în regulament și că operatorii 
respectă standardele stipulate de acestea.

Amendamentul 283
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator:

Or. en
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Justificare

Trimiterea la „operator” reflectă orientarea mai largă către întreprinderi. Precizarea „în 
conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară” este necesară pentru a se 
asigura că detaliile prevăzute în orientări sunt încorporate în regulament și că operatorii 
respectă standardele stipulate de acestea.

Amendamentul 284
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

Importatorul de minerale sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament:

Or. de

Amendamentul 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator în amonte:

Or. en

Justificare

Toate modificările aduse articolului 4 reflectă orientarea mai largă către întreprindere, 
asigurându-se, în același timp, că numai operatorii din amonte fac obiectul obligațiilor din 
amonte prevăzute în Orientările OCDE și că întreprinderile din aval fac obiectul obligațiilor 
flexibile și adecvate din aval.
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Amendamentul 286
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

Operatorul responsabil de minerale sau de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament:

Or. en

Amendamentul 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și metalele 
care ar putea proveni din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat și o comunică în mod 
clar furnizorilor săi și publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și metalele 
care ar putea proveni din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat și o comunică în mod 
clar furnizorilor săi și publicului, precum și 
măsurile principale adoptate pentru a 
evita finanțarea activităților ilicite care ar 
putea conduce la încălcări ale drepturilor 
omului și la exploatarea femeilor și 
copiilor și acțiuni de violență împotriva 
lor;

Or. en

Amendamentul 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și 
metalele care ar putea proveni din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat și o 
comunică în mod clar furnizorilor săi și 
publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru resursele acoperite
care ar putea proveni din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat și o comunică în mod 
clar furnizorilor săi și publicului;

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă domeniul de aplicare mai amplu al resurselor. A se vedea definiția 
pentru „resurse acoperite” de mai sus.

Amendamentul 289
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și 
metalele care ar putea proveni din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat și o 
comunică în mod clar furnizorilor săi și 
publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru resursele acoperite
care ar putea proveni din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat și o comunică în mod 
clar furnizorilor săi și publicului;

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă domeniul de aplicare mai amplu al resurselor. A se vedea definiția 
pentru „resurse acoperite” de mai sus.

Amendamentul 290
Joachim Schuster
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și 
metalele care ar putea proveni din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat și o 
comunică în mod clar furnizorilor săi și
publicului;

(a) dovedește autorităților competente din 
statele membre îndeplinirea diligenței 
necesare în cadrul întregului lanț de 
aprovizionare din aval alcătuit din 
topitorii și rafinării în ceea ce privește
mineralele și metalele care ar putea proveni 
din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
și o comunică în mod clar publicului;

Or. de

Amendamentul 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru mineralele și 
metalele care ar putea proveni din zone de 
conflict și zone cu risc ridicat și o 
comunică în mod clar furnizorilor săi și 
publicului;

(a) adoptă o politică privind lanțul de 
aprovizionare pentru resursele acoperite
care ar putea proveni din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat și o comunică în mod 
clar și sistematic furnizorilor săi și 
publicului;

Or. en

Amendamentul 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează în politica sa privind lanțul 
de aprovizionare standardele conform 

(b) integrează în politica sa privind lanțul 
de aprovizionare standardele conform 



AM\1055294RO.doc 169/336 PE549.420v01-00

RO

cărora se va exercita diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, în 
conformitate cu standardele prevăzute în 
politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare din anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

cărora se va exercita diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, în 
conformitate cu standardele prevăzute în 
politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

A se vedea definiția modificată a termenului „politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare”. Trimiterea la anexa II la Orientările OCDE este redundantă.

Amendamentul 293
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează în politica sa privind lanțul 
de aprovizionare standardele conform 
cărora se va exercita diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, în 
conformitate cu standardele prevăzute în 
politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare din anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

(b) integrează în politica sa privind lanțul 
de aprovizionare standardele conform 
cărora se va exercita diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, în 
conformitate cu standardele prevăzute în 
politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

A se vedea definiția modificată a termenului „politica privind modelul de lanț de 
aprovizionare”. Trimiterea la anexa II la Orientările OCDE este redundantă.

Amendamentul 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) își structurează sistemele interne de 
gestionare pentru a sprijini diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, atribuind personalului de 
conducere responsabilitatea de a 
supraveghea procesul referitor la diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
și menține o evidență a acestuia pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani;

(c) își structurează sistemele interne de 
gestionare pentru a sprijini diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, printre altele, atribuind 
personalului de conducere responsabilitatea 
de a supraveghea procesul referitor la 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare și menține o evidență a 
acestuia pentru o perioadă de cel puțin 10 
ani;

Or. en

Justificare

Structura „printre altele” este inclusă pentru a se asigura integrarea detaliilor din 
Orientările OCDE. Se preconizează că întreprinderile își vor structura sistemele de 
gestionare internă în alte moduri, nu numai prin atribuirea responsabilităților personalului 
de conducere. De exemplu, a se vedea Suplimentul privind staniul, tantalul și tungstenul, 
pasul 1.B. (pagina 45). Modificarea perioadei la 10 ani reflectă cerințele din alte 
regulamente.

Amendamentul 295
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) își structurează sistemele interne de 
gestionare pentru a sprijini diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, atribuind personalului de 
conducere responsabilitatea de a 
supraveghea procesul referitor la diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
și menține o evidență a acestuia pentru o 
perioadă de cel puțin 5 ani;

(c) își structurează sistemele interne de 
gestionare pentru a sprijini diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, atribuind, printre altele,
personalului de conducere responsabilitatea 
de a supraveghea procesul referitor la 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare și menține o evidență a 
acestuia pentru o perioadă de cel puțin 5 
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ani;

Or. en

Justificare

Structura „printre altele” este inclusă pentru a se asigura integrarea detaliilor din 
Orientările OCDE. Se preconizează că întreprinderile își vor structura sistemele de 
gestionare internă în alte moduri, nu numai prin atribuirea responsabilităților personalului 
de conducere. De exemplu, a se vedea Suplimentul privind staniul, tantalul și tungstenul, 
pasul 1.B. (pagina 45).

Amendamentul 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instituie un sistem de control și 
transparență asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, incluzând 
identificarea actorilor în sensul anexei II 
în cadrul lanțului de aprovizionare, care 
poate fi pus în aplicare prin participarea 
la programele la nivel sectorial;

Or. en

Justificare

A se vedea definiția termenului „politica privind modelul de lanț de aprovizionare” de la 
articolul 2.

Amendamentul 297
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instituie un sistem de control și 
transparență asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, incluzând 
identificarea actorilor în sensul anexei Ia 
în cadrul lanțului de aprovizionare, care 
poate fi pus în aplicare prin participarea 
la programele la nivel sectorial;

Or. en

Justificare

A se vedea definiția termenului „politica privind modelul de lanț de aprovizionare” de la 
articolul 2.

Amendamentul 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând politica sa privind 
lanțul de aprovizionare în contractele și 
acordurile încheiate cu furnizorii, în 
conformitate cu anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând, printre altele, politica 
sa privind lanțul de aprovizionare în 
contractele și acordurile încheiate cu 
furnizorii, în conformitate cu politica 
privind modelul de lanț de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 299
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând politica sa privind 
lanțul de aprovizionare în contractele și 
acordurile încheiate cu furnizorii, în 
conformitate cu anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând politica sa privind 
lanțul de aprovizionare în contractele și 
acordurile încheiate cu furnizorii, în 
conformitate cu anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară, în mod 
voluntar, după caz;

Or. en

Justificare

În niciuna dintre circumstanțele prevăzute în punerea în aplicare a prezentului regulament nu 
este adecvat ca întreprinderile să fie obligate, prin lege, să includă clauze specifice în 
anumite contracte. Deși această prevedere ar trebui să fie încurajată, această decizie trebuie 
să rămână la latitudinea întreprinderii în cauză.

Amendamentul 300
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând politica sa privind 
lanțul de aprovizionare în contractele și 
acordurile încheiate cu furnizorii, în 
conformitate cu anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând, printre altele, politica 
sa privind lanțul de aprovizionare în 
contractele și acordurile încheiate cu 
furnizorii, în conformitate cu politica 
privind modelul de lanț de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling



PE549.420v01-00 174/336 AM\1055294RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând politica sa privind 
lanțul de aprovizionare în contractele și 
acordurile încheiate cu furnizorii, în 
conformitate cu anexa II la Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

(d) își consolidează angajamentul cu 
furnizorii integrând, printre altele, politica 
sa privind lanțul de aprovizionare în 
contractele și acordurile încheiate cu 
furnizorii, în conformitate cu anexa II la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară și, după caz, îi sprijină pe 
furnizori în vederea construirii 
capacităților pentru a îmbunătăți 
aplicarea diligenței necesare;

Or. en

Amendamentul 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii ca sistem de 
avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor sau furnizează un 
astfel de mecanism prin acorduri de 
colaborare cu alte întreprinderi sau 
organizații, sau prin facilitarea apelării la 
un expert sau la un organism extern (de 
exemplu, ombudsman);

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii sau la nivel de 
industrie ca sistem de avertizare timpurie 
în vederea conștientizării riscurilor sau prin 
facilitarea apelării la Ombudsmanul 
European;

Or. en

Amendamentul 303
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii ca sistem de 
avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor sau furnizează un 
astfel de mecanism prin acorduri de 
colaborare cu alte întreprinderi sau 
organizații, sau prin facilitarea apelării la 
un expert sau la un organism extern (de 
exemplu, ombudsman);

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii sau la nivel de 
industrie ca sistem de avertizare timpurie 
în vederea conștientizării riscurilor;

Or. en

Amendamentul 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii ca sistem de 
avertizare timpurie în vederea 
conștientizării riscurilor sau furnizează un 
astfel de mecanism prin acorduri de 
colaborare cu alte întreprinderi sau 
organizații, sau prin facilitarea apelării la 
un expert sau la un organism extern (de 
exemplu, ombudsman);

(e) stabilește un mecanism de reclamații la 
nivelul întreprinderii sau la nivel de 
industrie ca sistem de avertizare timpurie 
în vederea conștientizării riscurilor;

Or. en

Amendamentul 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în ceea ce privește mineralele, 
stabilește un sistem de trasabilitate a 
lanțului de custodie sau a lanțului de 
aprovizionare care furnizează, pe baza 
unor documente, următoarele informații:

eliminat

(i) descrierea mineralului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(ii) numele și adresa furnizorului căruia i 
s-a adresat importatorul,

(iii) țara de proveniență a mineralelor,

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii 
acestora,

(v) atunci când mineralele provin din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat, 
informații suplimentare precum mina de 
proveniență a mineralului; locațiile în 
care mineralele sunt consolidate, 
comercializate și prelucrate; precum și 
taxele, tarifele și redevențele plătite, în 
conformitate cu recomandările specifice 
pentru întreprinderile din amonte, astfel 
cum sunt formulate în Orientările OCDE 
privind diligența necesară;

Or. en

Justificare

Din cauza modificării ordinii. A se vedea alineatul următor.

Amendamentul 306
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în ceea ce privește mineralele, 
stabilește un sistem de trasabilitate a 
lanțului de custodie sau a lanțului de 
aprovizionare care furnizează, pe baza 
unor documente, următoarele informații:

eliminat

(i) descrierea mineralului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(ii) numele și adresa furnizorului căruia i 
s-a adresat importatorul,

(iii) țara de proveniență a mineralelor,

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii 
acestora,

(v) atunci când mineralele provin din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat, 
informații suplimentare precum mina de 
proveniență a mineralului; locațiile în 
care mineralele sunt consolidate, 
comercializate și prelucrate; precum și 
taxele, tarifele și redevențele plătite, în 
conformitate cu recomandările specifice 
pentru întreprinderile din amonte, astfel 
cum sunt formulate în Orientările OCDE 
privind diligența necesară;

Or. en

Justificare

Din cauza modificării ordinii. A se vedea alineatul următor.

Amendamentul 307
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în ceea ce privește mineralele, stabilește 
un sistem de trasabilitate a lanțului de 

(f) în ceea ce privește mineralele, stabilește 
un sistem de trasabilitate a lanțului de 
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custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează, pe baza unor documente, 
următoarele informații:

custodie sau a lanțului de aprovizionare, 
colectează, pe baza unor documente, 
următoarele informații verificabile de la 
furnizorii săi și le pune la dispoziția 
autorităților competente din statele 
membre:

Or. de

Amendamentul 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în ceea ce privește mineralele,
stabilește un sistem de trasabilitate a 
lanțului de custodie sau a lanțului de 
aprovizionare care furnizează, pe baza unor 
documente, următoarele informații:

(f) stabilește un sistem de trasabilitate a 
lanțului de custodie sau a lanțului de 
aprovizionare care furnizează, pe baza unor 
documente, următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) descrierea mineralului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(i) descrierea resursei, inclusiv denumirea 
comercială și tipul acesteia,

Or. en

Amendamentul 310
Jarosław Wałęsa
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) țara de proveniență a mineralelor, eliminat

Or. en

Amendamentul 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) țara de proveniență a mineralelor, (iii) țara de proveniență a resursei,

Or. en

Amendamentul 312
Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii 
acestora,

eliminat

Or. en

Amendamentul 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii
acestora,

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele aprovizionării
acestora,

Or. en

Amendamentul 314
Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) atunci când mineralele provin din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat, 
informații suplimentare precum mina de 
proveniență a mineralului; locațiile în 
care mineralele sunt consolidate, 
comercializate și prelucrate; precum și 
taxele, tarifele și redevențele plătite, în 
conformitate cu recomandările specifice 
pentru întreprinderile din amonte, astfel 
cum sunt formulate în Orientările OCDE 
privind diligența necesară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) atunci când mineralele provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, 

(v) atunci când resursele provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, 
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informații suplimentare precum mina de 
proveniență a mineralului; locațiile în care 
mineralele sunt consolidate, comercializate 
și prelucrate; precum și taxele, tarifele și 
redevențele plătite, în conformitate cu 
recomandările specifice pentru 
întreprinderile din amonte, astfel cum sunt 
formulate în Orientările OCDE privind 
diligența necesară;

informații suplimentare precum locul de 
proveniență; locațiile în care resursele sunt 
consolidate, comercializate și prelucrate;
precum și taxele, tarifele și redevențele 
plătite, în conformitate cu recomandările 
specifice pentru întreprinderile din amonte, 
astfel cum sunt formulate în Orientările 
OCDE privind diligența necesară;

Or. en

Amendamentul 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în ceea ce privește metalele, stabilește 
un sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează, pe baza unor documente, 
următoarele informații:

eliminat

(i) descrierea metalului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(ii) numele și adresa furnizorului căruia i 
s-a adresat importatorul,

(iii) numele și adresa topitoriilor sau a 
rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al 
importatorilor,

(iv) evidența rapoartelor de audit 
efectuate de terți cu privire la topitorii și 
la rafinării,

(v) țările de proveniență a mineralelor din 
lanțul de aprovizionare al topitoriilor și 
rafinăriilor,

(vi) atunci când metalele sunt obținute din 
minerale care provin din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat, informații 
suplimentare în conformitate cu 
recomandările specifice pentru 
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întreprinderile din aval formulate în 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesar, deoarece litera (f) modificată abordează ambele chestiuni împreună, în 
conformitate cu Orientările OCDE.

Amendamentul 317
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în ceea ce privește metalele, stabilește 
un sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează, pe baza unor documente, 
următoarele informații:

eliminat

(i) descrierea metalului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(ii) numele și adresa furnizorului căruia i 
s-a adresat importatorul,

(iii) numele și adresa topitoriilor sau a 
rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al 
importatorilor,

(iv) evidența rapoartelor de audit 
efectuate de terți cu privire la topitorii și 
la rafinării,

(v) țările de proveniență a mineralelor din 
lanțul de aprovizionare al topitoriilor și 
rafinăriilor,

(vi) atunci când metalele sunt obținute din 
minerale care provin din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat, informații 
suplimentare în conformitate cu 
recomandările specifice pentru 
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întreprinderile din aval formulate în 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesar, deoarece litera (f) modificată abordează ambele chestiuni împreună, în 
conformitate cu Orientările OCDE.

Amendamentul 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în ceea ce privește metalele, stabilește 
un sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează, pe baza unor documente, 
următoarele informații:

eliminat

(i) descrierea metalului, inclusiv 
denumirea comercială și tipul acestuia,

(ii) numele și adresa furnizorului căruia i 
s-a adresat importatorul,

(iii) numele și adresa topitoriilor sau a 
rafinăriilor din lanțul de aprovizionare al 
importatorilor,

(iv) evidența rapoartelor de audit 
efectuate de terți cu privire la topitorii și 
la rafinării,

(v) țările de proveniență a mineralelor din 
lanțul de aprovizionare al topitoriilor și 
rafinăriilor,

(vi) atunci când metalele sunt obținute din 
minerale care provin din zone de conflict 
și zone cu risc ridicat, informații 
suplimentare în conformitate cu 
recomandările specifice pentru 
întreprinderile din aval formulate în 
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Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Amendamentul 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă obligațiile care le revin în 
temeiul primului paragraf, operatorii de 
tipul prevăzut în anexa II utilizează un 
sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează următoarele informații 
susținute de documente:

(i) descrierea resursei, inclusiv denumirea 
comercială și tipul acesteia,

(ii) denumirea și adresa furnizorului 
actorilor economici menționați în 
anexa II,

(iii) țara de proveniență a resursei,

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii 
acestora,

(v) atunci când resursele provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, 
informații suplimentare precum locul de 
extracție; locațiile în care resursele sunt 
consolidate, comercializate și prelucrate; 
precum și taxele, tarifele și redevențele 
plătite, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

Modificările la acest alineat reflectă orientarea mai largă către întreprindere și resurse și 
garantează faptul că obligațiile enumerate la punctele (i)-(v) se aplică tuturor topitoriilor, 
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rafinăriilor și altor operatori care pot acționa ca puncte de trafic intens în cadrul lanțurilor 
de aprovizionare, astfel cum sunt identificați în anexa II.

Amendamentul 320
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă obligațiile care le revin în 
temeiul primului paragraf, operatorii de 
tipul prevăzut în anexa Ia utilizează un 
sistem de trasabilitate a lanțului de 
custodie sau a lanțului de aprovizionare 
care furnizează următoarele informații 
susținute de documente:

(i) descrierea resursei, inclusiv denumirea 
comercială și tipul acesteia,

(ii) denumirea și adresa furnizorului 
actorilor economici menționați în 
anexa Ia,

(iii) țara de proveniență a resursei,

(iv) cantitățile extrase, exprimate în volum 
sau în greutate, și datele extragerii 
acestora,

(v) atunci când resursele provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, 
informații suplimentare precum locul de 
extracție; locațiile în care resursele sunt 
consolidate, comercializate și prelucrate; 
precum și taxele, tarifele și redevențele 
plătite, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestui alineat reflectă orientarea mai largă către întreprinderi și resurse și 
garantează faptul că obligațiile enumerate la punctele (i)-(v) se aplică tuturor topitoriilor, 
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rafinăriilor și altor operatori care pot acționa ca puncte de trafic intens în cadrul lanțurilor 
de aprovizionare, astfel cum sunt identificați în anexa Ia.

Amendamentul 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un operator poate 
concluziona în mod rezonabil că 
produsele reglementate de prezentul 
regulament provin numai din surse 
reciclate, operatorul:

(a) dezvăluie în mod public determinarea 
acestora; precum și

(b) descrie în detaliu și în mod rezonabil 
măsurile de diligență necesară pe care le 
exercită în efectuarea determinării.

Or. en

Justificare

A se vedea definiția privind materialele reciclate prevăzută la articolul 2.

Amendamentul 322
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un operator poate 
concluziona în mod rezonabil că 
produsele reglementate de prezentul 
regulament provin numai din surse 
reciclate, operatorul:
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(a) dezvăluie în mod public determinarea 
acestora; precum și

(b) descrie în detaliu și în mod rezonabil 
măsurile de diligență necesară pe care le 
exercită în efectuarea determinării.

Or. en

Justificare

A se vedea definiția privind materialele reciclate prevăzută la articolul 2.

Amendamentul 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Toți operatorii în aval trebuie să respecte 
obligațiile prevăzute la primul paragraf, 
literele (a)-(e) și să instituie un sistem de 
control și transparență asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, în conformitate 
cu Orientările OCDE privind diligența 
necesară, incluzând identificarea 
actorilor din amonte din cadrul lanțului 
de aprovizionare, care poate fi pus în 
aplicare prin participarea la programe la 
nivel sectorial.

Or. en

Amendamentul 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b

În cazul în care un operator în aval și în 
amonte poate concluziona în mod 
rezonabil că resursele provin numai din 
surse reciclate sau deșeuri, operatorul:

(a) dezvăluie în mod public determinarea 
acestora; precum și

(b) descrie în detaliu și în mod rezonabil 
măsurile de diligență necesară pe care le 
exercită în efectuarea determinării.

Or. en

Amendamentul 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:

(1) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator identifică și evaluează riscurile 
din cadrul lanțului de aprovizionare cu 
resurse, în conformitate cu articolul 4, și:

Or. en

Justificare

Trimiterea la „importator responsabil de minerale sau de metale” de la începutul primului 
paragraf a fost înlocuită cu „fiecare operator”. Aceasta include și obligațiile prevăzute la 
subpunctele (i)-(v) pentru a include toți „operatorii”, reflectând orientarea mai largă către 
întreprindere. Toate celelalte modificări reflectă limbajul din Orientările OCDE privind 
diligența necesară.

Amendamentul 326
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:

(1) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator identifică și evaluează riscurile 
din lanțul său de aprovizionare cu 
resurse, în conformitate cu articolul 4, și:

Or. en

Justificare

Trimiterea la „importator responsabil de minerale sau de metale” de la începutul primului 
paragraf a fost înlocuită cu „fiecare operator”. Aceasta include și obligațiile prevăzute la 
subpunctele (i)-(v) pentru a include toți „operatorii”, reflectând orientarea mai largă către 
întreprindere. Toate celelalte modificări reflectă limbajul din Orientările OCDE privind 
diligența necesară.

Amendamentul 327
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:

(1) Importatorul de minerale sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament:

Or. de

Amendamentul 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:

(1) În conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, fiecare 
operator în amonte:

Or. en

Justificare

Toate modificările aduse articolului 5 reflectă orientarea mai largă către întreprindere, 
asigurându-se, în același timp, că numai operatorii din amonte fac obiectul obligațiilor din 
amonte prevăzute în Orientările OCDE și că întreprinderile din aval fac obiectul obligațiilor 
flexibile și adecvate din aval.

Amendamentul 329
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament:

(1) Operatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament:

Or. en

Amendamentul 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identifică și evaluează riscurile de 
impacturi negative din lanțul său de 
aprovizionare, pe baza informațiilor 
furnizate în temeiul articolului 4, în 
raport cu standardele prevăzute în politica 
sa privind lanțul de aprovizionare, în 

eliminat
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conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară;

Or. en

Amendamentul 331
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identifică și evaluează riscurile de 
impacturi negative din lanțul său de 
aprovizionare, pe baza informațiilor 
furnizate în temeiul articolului 4, în 
raport cu standardele prevăzute în politica 
sa privind lanțul de aprovizionare, în 
conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identifică și evaluează riscurile de 
impacturi negative din lanțul său de 
aprovizionare, pe baza informațiilor 
furnizate în temeiul articolului 4, în 
raport cu standardele prevăzute în politica 

(a) identifică și evaluează riscurile de 
impacturi negative din lanțul său de 
aprovizionare, pe baza standardelor
prevăzute în politica sa privind lanțul de 
aprovizionare și pe baza obligațiilor 
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sa privind lanțul de aprovizionare, în 
conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară;

privind diligența necesară din cadrul 
lanțului de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, concepută 
astfel încât să prevină sau să diminueze 
impacturile negative prin

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, în 
conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, inclusiv prin:

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 334
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, concepută 
astfel încât să prevină sau să diminueze 
impacturile negative prin

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, în 
conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, inclusiv prin:

Or. en
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Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, concepută 
astfel încât să prevină sau să diminueze 
impacturile negative prin

(b) pune în aplicare o strategie pentru a 
răspunde riscurilor identificate, inclusiv 
prin

Or. en

Amendamentul 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) raportarea rezultatelor evaluării 
riscurilor din lanțul de aprovizionare către 
personalul său de conducere desemnat;

(i) raportarea rezultatelor evaluării 
riscurilor din lanțul de aprovizionare către 
personalul său de conducere desemnat al 
operatorului;

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 337
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) raportarea rezultatelor evaluării 
riscurilor din lanțul de aprovizionare către 
personalul său de conducere desemnat;

(i) raportarea rezultatelor evaluării 
riscurilor din lanțul de aprovizionare către 
personalul său de conducere desemnat al 
operatorului;

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e – punctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) adoptarea de măsuri de gestionare a 
riscurilor în conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară, ținând seama de capacitatea sa 
de a influența și, dacă este necesar, de a lua 
măsuri pentru a pune presiune asupra 
furnizorilor care pot să prevină sau să 
diminueze în modul cel mai eficace riscul 
identificat, făcând posibilă, după caz:

(ii) elaborarea și adoptarea unui plan de 
gestionare a riscurilor, ținând seama de 
capacitatea sa de a influența și, dacă este 
necesar, de a lua măsuri pentru a construi 
efectul de pârghie asupra furnizorilor care 
pot să prevină sau să diminueze în modul 
cel mai eficace riscul identificat, făcând 
posibilă, după caz:

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 339
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) adoptarea de măsuri de gestionare a 
riscurilor în conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară, ținând seama de capacitatea sa 
de a influența și, dacă este necesar, de a lua 
măsuri pentru a pune presiune asupra 
furnizorilor care pot să prevină sau să 
diminueze în modul cel mai eficace riscul 
identificat, făcând posibilă, după caz:

(ii) elaborarea și adoptarea unui plan de 
gestionare a riscurilor, ținând seama de 
capacitatea sa de a influența și, dacă este 
necesar, de a lua măsuri pentru a construi 
efectul de pârghie asupra furnizorilor care 
pot să prevină sau să diminueze în modul 
cel mai eficace riscul identificat, făcând 
posibilă, după caz:

Or. en

Justificare

Pentru a reflecta limbajul din Orientările OCDE privind diligența necesară.

Amendamentul 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – punctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) adoptarea de măsuri de gestionare a 
riscurilor în conformitate cu anexa II și cu 
recomandările privind diligența necesară 
din Orientările OCDE privind diligența 
necesară, ținând seama de capacitatea sa de 
a influența și, dacă este necesar, de a lua 
măsuri pentru a pune presiune asupra 
furnizorilor care pot să prevină sau să 
diminueze în modul cel mai eficace riscul 
identificat, făcând posibilă, după caz:

(ii) elaborarea și adoptarea unui plan de 
gestionare a riscurilor în conformitate cu 
anexa II și cu recomandările privind 
diligența necesară din Orientările OCDE 
privind diligența necesară, ținând seama de 
capacitatea sa de a influența și, dacă este 
necesar, de a lua măsuri pentru a construi 
efectul de pârghie asupra furnizorilor care 
pot să prevină sau să diminueze în modul 
cel mai eficace riscul identificat, făcând 
posibilă, după caz:

Or. en
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Amendamentul 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare operator, cu excepția celor 
menționați în anexa II, identifică și 
evaluează riscurile prezente în cadrul 
lanțului său de aprovizionare cu resurse 
în conformitate cu alineatul (1) prin:

(a) identificarea, prin depunerea unor 
eforturi susținute, a actorilor din anexa II 
din cadrul lanțurilor de aprovizionare cu 
resurse;

(b) evaluarea, prin depunerea tuturor 
eforturilor posibile, a practicilor privind 
diligența necesară ale actorilor 
menționați în anexa II identificați la 
alineatul (2) litera (a) de mai sus pe baza 
oricărui raport de audit disponibil și/sau, 
după caz, pe baza altor informații 
relevante;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează clasificarea modului în care identificarea și evaluarea riscurilor 
pot fi desfășurate de operatori de-a lungul lanțului de aprovizionare, care este relevant în 
special pentru IMM-uri. Amendamentul garantează faptul că, în cazul întreprinderilor mai 
mici care nu sunt operatori în sensul anexei II, diligența necesară prevăzută la articolul 5 
poate fi asigurată prin obținerea rapoartelor auditate de la punctele de trafic intens 
identificate, pe măsură ce acestea sunt disponibile, și prin verificarea acestora. În cazul 
întreprinderilor mai mari, este adecvată utilizarea altor informații.

Amendamentul 342
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare operator, cu excepția celor 
menționați în anexa Ia, identifică și 
evaluează riscurile prezente în cadrul 
lanțului său de aprovizionare cu resurse 
în conformitate cu alineatul (1) prin:

(a) identificarea, prin depunerea unor 
eforturi susținute, a actorilor din anexa Ia 
din cadrul lanțurilor de aprovizionare cu 
resurse;

(b) evaluarea, prin depunerea tuturor 
eforturilor posibile, a practicilor privind 
diligența necesară ale actorilor 
menționați în anexa Ia identificați la 
alineatul (1) litera (a) de mai sus pe baza 
oricărui raport de audit disponibil și/sau, 
după caz, pe baza altor informații 
relevante;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează clasificarea modului în care identificarea și evaluarea riscurilor 
pot fi desfășurate de operatori de-a lungul lanțului de aprovizionare, care este relevant în 
special pentru IMM-uri. Amendamentul garantează faptul că, în cazul întreprinderilor mai 
mici care nu sunt operatori din anexa Ia, diligența necesară prevăzută la articolul 5 poate fi 
asigurată prin obținerea rapoartelor auditate de la punctele de trafic intens identificate, pe 
măsură ce acestea sunt disponibile, și prin verificarea acestora. În cazul întreprinderilor mai 
mari, este adecvată utilizarea altor informații.

Amendamentul 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un importator 
responsabil depune eforturi de diminuare a 

(2) În cazul în care un operator în sensul 
anexei II depune eforturi de diminuare a 
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riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 
convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
internaționale sau ale societății civile și cu 
părțile terțe afectate, convenind asupra unei 
strategii pentru o diminuare măsurabilă a 
riscurilor în planul de gestionare a 
riscurilor.

Or. en

Justificare

Modificarea restricționează această obligație la topitorii, rafinării și alte puncte de trafic 
intens identificate de Comisie („operatorii în sensul anexei II”). Obligațiile pentru operatorii 
în sensul anexei II sunt semnificativ mai ample decât cele pentru alți operatori care își 
reflectă poziția în lanțul de aprovizionare, precum și capacitatea acestora de a asigura 
diligența necesară până la locul de aprovizionare. Trimiterea la Orientările OCDE privind 
diligența necesară îi impun operatorului să se consulte cu entitățile enumerate și să convină 
asupra unei strategii de atenuare a riscurilor.

Amendamentul 344
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un importator 
responsabil depune eforturi de diminuare a 
riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 

(2) În cazul în care un operator în sensul 
anexei Ia depune eforturi de diminuare a 
riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
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convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

internaționale sau ale societății civile și cu 
părțile terțe afectate, convenind asupra unei 
strategii pentru o diminuare măsurabilă a 
riscurilor în planul de gestionare a 
riscurilor.

Or. en

Justificare

Modificarea restricționează această obligație la topitorii, rafinării și alte puncte de trafic 
intens identificate de Comisie („operatori în sensul anexei Ia”). Obligațiile pentru operatorii 
în sensul anexei Ia sunt semnificativ mai ample decât cele pentru alți operatori care își 
reflectă poziția în lanțul de aprovizionare, precum și capacitatea acestora de a asigura 
diligența necesară până la locul de aprovizionare. Trimiterea la Orientările OCDE privind 
diligența necesară îi impun operatorului să se consulte cu entitățile enumerate și să convină 
asupra unei strategii de atenuare a riscurilor.

Amendamentul 345
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un importator 
responsabil depune eforturi de diminuare a 
riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 
convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

(2) În cazul în care un importator depune 
eforturi de diminuare a riscurilor în timp ce 
continuă comercializarea sau în timp ce 
suspendă temporar comercializarea, acesta 
se consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 
convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

Or. de

Amendamentul 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un importator 
responsabil depune eforturi de diminuare a 
riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 
convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

(2) În cazul în care un operator în amonte
depune eforturi de diminuare a riscurilor în 
timp ce continuă comercializarea sau în 
timp ce suspendă temporar 
comercializarea, acesta se consultă, în 
conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară, cu furnizorii și 
cu părțile interesate afectate, inclusiv cu 
autoritățile guvernamentale centrale și 
locale, cu organizațiile internaționale sau 
ale societății civile și cu părțile terțe 
afectate, convenind asupra unei strategii 
pentru o diminuare măsurabilă a riscurilor 
în planul de gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 347
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un importator
responsabil depune eforturi de diminuare a 
riscurilor în timp ce continuă 
comercializarea sau în timp ce suspendă 
temporar comercializarea, acesta se 
consultă cu furnizorii și cu părțile 
interesate afectate, inclusiv cu autoritățile 
guvernamentale centrale și locale, cu 
organizațiile internaționale sau ale 
societății civile și cu părțile terțe afectate, 
convenind asupra unei strategii pentru o 
diminuare măsurabilă a riscurilor în planul 
de gestionare a riscurilor.

(2) În cazul în care un operator responsabil 
depune eforturi de diminuare a riscurilor în 
timp ce continuă comercializarea sau în 
timp ce suspendă temporar 
comercializarea, acesta se consultă cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
internaționale sau ale societății civile și cu 
părțile terțe afectate, convenind asupra unei 
strategii pentru o diminuare măsurabilă a 
riscurilor în planul de gestionare a 
riscurilor.
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Or. en

Amendamentul 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, un importator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, fiecare operator în sensul 
anexei II se bazează pe măsurile și pe 
indicatorii prevăzuți în anexa III la 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară și măsoară îmbunătățirile 
progresive, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus. Modificările reflectă Orientările OCDE și modificarea orientării către 
întreprindere. Aceste obligații sunt în prezent limitate la topitorii, rafinării și alte puncte de 
trafic intens identificate de Comisie (a se vedea definiția operatorului în sensul anexei II).

Amendamentul 349
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, un importator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, fiecare operator în sensul 
anexei Ia se bazează pe măsurile și pe 
indicatorii prevăzuți în anexa III la 
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privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

Orientările OCDE privind diligența 
necesară și măsoară îmbunătățirile 
progresive, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus. Modificările reflectă Orientările OCDE și modificarea orientării către 
întreprindere. Aceste obligații sunt în prezent limitate la topitorii, rafinării și alte puncte de 
trafic intens identificate de Comisie (a se vedea definiția operatorului în sensul anexei Ia).

Amendamentul 350
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, un importator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, importatorul se bazează pe 
măsurile și pe indicatorii prevăzuți în 
anexa III la Orientările OCDE privind 
diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

Or. de

Amendamentul 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
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riscurilor, un importator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

riscurilor, un operator în amonte se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

Or. en

Amendamentul 352
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, un importator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

(3) Pentru a elabora strategii de diminuare 
sensibile la aspecte legate de conflicte și de 
risc ridicat în planul de gestionare a 
riscurilor, un operator responsabil se 
bazează pe măsurile și pe indicatorii 
prevăzuți în anexa III la Orientările OCDE 
privind diligența necesară și măsoară 
îmbunătățirile progresive.

Or. en

Amendamentul 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare operator în aval identifică și 
evaluează riscurile prezente în cadrul 
lanțului său de aprovizionare cu resurse 
în conformitate cu alineatul (1a) prin:

(a) identificarea, prin depunerea unor 
eforturi susținute, a actorilor în amonte 
din cadrul lanțurilor de aprovizionare cu 
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resurse; precum și

(b) evaluarea, prin depunerea tuturor 
eforturilor posibile, a practicilor privind 
diligența necesară ale actorilor în amonte 
pe baza oricărui raport de audit disponibil 
și/sau, după caz, pe baza altor informații 
relevante;

Or. en

Amendamentul 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un operator, cu 
excepția celor menționați în anexa II, 
depune eforturi de diminuare a riscurilor 
în timp ce continuă comercializarea sau 
în timp ce suspendă temporar 
comercializarea, acesta se consultă, după 
caz și în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
internaționale sau ale societății civile și 
cu părțile terțe afectate, convenind asupra 
unei strategii pentru o diminuare 
măsurabilă a riscurilor în planul de 
gestionare a riscurilor.

Or. en

Justificare

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
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additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Amendamentul 355
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un operator, cu 
excepția celor menționați în anexa Ia, 
depune eforturi de diminuare a riscurilor 
în timp ce continuă comercializarea sau 
în timp ce suspendă temporar 
comercializarea, acesta se consultă, după 
caz și în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
internaționale sau ale societății civile și 
cu părțile terțe afectate, convenind asupra 
unei strategii pentru o diminuare 
măsurabilă a riscurilor în planul de 
gestionare a riscurilor.

Or. en

Justificare

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.
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Amendamentul 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un operator în aval 
depune eforturi de diminuare a riscurilor 
în timp ce continuă comercializarea sau 
în timp ce suspendă temporar 
comercializarea, acesta se consultă, după 
caz și în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară, cu 
furnizorii și cu părțile interesate afectate, 
inclusiv cu autoritățile guvernamentale 
centrale și locale, cu organizațiile 
internaționale sau ale societății civile și 
cu părțile terțe afectate, convenind asupra 
unei strategii pentru o diminuare 
măsurabilă a riscurilor în planul de 
gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Operatorii în sensul anexei II își vor 
supune practicile de diligență necesară 
unui audit efectuat de o terță parte 
independentă, în conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en
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Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de auditare diferențiate, în 
conformitate cu Orientările OCDE. Nu toți operatorii acoperiți trebuie să facă obiectul unor 
audituri efectuate de terțe părți. Această cerință se aplică numai punctelor de trafic intens 
desemnate în anexa II. De asemenea, aceasta se asigură că întreprinderile mai mici, care 
sunt în prezent incluse în domeniul de aplicare al regulamentului, nu fac obiectul cerințelor 
de audit decât dacă sunt operatori în sensul anexei II, mai precis topitorii și rafinării.

Amendamentul 358
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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.

Operatorii în sensul anexei Ia își vor 
supune practicile de diligență necesară 
unui audit efectuat de o terță parte 
independentă, în conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de auditare diferențiate, în 
conformitate cu Orientările OCDE. Nu toți operatorii acoperiți trebuie să facă obiectul unor 
audituri efectuate de terțe părți. Această cerință se aplică numai punctelor de trafic intens 
desemnate în anexa Ia. De asemenea, aceasta se asigură că întreprinderile mai mici, care 
sunt în prezent incluse în domeniul de aplicare al regulamentului, nu fac obiectul cerințelor 
de audit decât dacă sunt operatori în sensul anexei Ia, mai precis topitorii și rafinării.

Amendamentul 359
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
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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.

Importatorul de minerale sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament efectuează audituri 
prin intermediul unei părți terțe, pe care le 
pune la dispoziția autorităților competente 
din statele membre.

Or. de

Amendamentul 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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.

Operatorii în amonte își vor supune 
practicile de diligență necesară unui audit 
efectuat de o terță parte independentă, în 
conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de auditare diferențiate, în 
conformitate cu Orientările OCDE. Nu toți operatorii acoperiți trebuie să facă obiectul unor 
audituri efectuate de terțe părți. Această cerință se aplică numai punctelor de trafic intens. 
De asemenea, aceasta se asigură că întreprinderile mai mici, care sunt în prezent incluse în 
domeniul de aplicare al regulamentului, nu fac obiectul cerințelor de audit decât dacă sunt 
puncte de trafic intens, cum ar topitoriile și rafinăriile.

Amendamentul 361
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
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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.

Operatorul responsabil de minerale sau de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament efectuează audituri 
prin intermediul unei părți terțe.

Or. en

Amendamentul 362
Daniel Caspary

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.

Importatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament va desemna un 
organism de evaluare a conformității 
pentru a efectua o evaluare a 
conformității în conformitate cu sistemul 
de evaluare a conformității prevăzută la 
articolul 6a.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 363
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditul efectuat de o parte terță eliminat
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independentă:

(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;

(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;

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și 
răspundere, astfel cum sunt stabilite în 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditul efectuat de o parte terță 
independentă:

În conformitate cu primul alineat și cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, auditul efectuat de o parte terță 
independentă:
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Or. en

Justificare

Aceasta garantează faptul că toate auditurile respectă standardele și specificațiile stabilite în 
Orientările OCDE.

Amendamentul 365
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditul efectuat de o parte terță 
independentă:

În conformitate cu primul paragraf și cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, auditul efectuat de o parte terță 
independentă:

Or. en

Justificare

Aceasta garantează faptul că toate auditurile respectă standardele și specificațiile stabilite în 
Orientările OCDE.

Amendamentul 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Auditul efectuat de o parte terță 
independentă:

În conformitate cu articolul 6 primul 
paragraf și cu Orientările OCDE privind 
diligența necesară, auditul efectuat de o 
parte terță independentă:

Or. en
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Amendamentul 367
Catherine Bearder

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 
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, sănătatea și siguranța 
operațiunilor de extracție, inclusiv 
siguranța minerilor, precum și divulgarea 
informațiilor;

Or. en

Amendamentul 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
operatorului folosite pentru a pune în 
aplicare diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu privire la 
resursele acoperite, inclusiv sistemul de 
gestionare al operatorului, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor;
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Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și domeniul de aplicare material mai 
amplu, la fel ca mai sus.

Amendamentul 369
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

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 
operatorului folosite pentru a pune în 
aplicare diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu privire la 
resursele acoperite, inclusiv sistemul de 
gestionare al operatorului, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor;

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și domeniul de aplicare material mai 
amplu, la fel ca mai sus.

Amendamentul 370
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) include în sfera auditului toate (a) include în sfera auditului toate 
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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;

activitățile, procesele și sistemele 
importatorului 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;

Or. de

Amendamentul 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
operatorului folosite pentru a pune în 
aplicare diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu privire la 
resursele acoperite, inclusiv sistemul de 
gestionare al operatorului, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor;

Or. en

Amendamentul 372
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) include în sfera auditului toate (a) include în sfera auditului toate 
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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;

activitățile, procesele și sistemele 
operatorului 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 operatorului responsabil, gestionarea 
riscurilor și divulgarea informațiilor;

Or. en

Amendamentul 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 operatorului cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu articolele 4, 5 
și 7 din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere, la fel ca mai sus.

Amendamentul 374
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilește drept obiectiv al auditului (b) stabilește drept obiectiv al auditului 
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conformitatea practicilor importatorului 
responsabil cu privire la diligența necesară 
în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
articolele 4, 5 și 7 din prezentul 
regulament;

conformitatea practicilor operatorului cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu articolele 4, 5 
și 7 din prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere, la fel ca mai sus.

Amendamentul 375
Joachim Schuster

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 importatorului cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu articolele 4, 5 
și 7 din prezentul regulament;

Or. de

Amendamentul 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 operatorului cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu obligațiile sale 
prevăzute la articolele 4, 5 și 7 din 
prezentul regulament;
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Or. en

Amendamentul 377
Pablo Zalba Bidegain

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 operatorului cu 
privire la diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu articolele 4, 5 
și 7 din prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
precum și orice domeniu de aplicare, 
criteriu și activitate aplicabilă de audit, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

Aceasta garantează faptul că toate auditurile respectă standardele și specificațiile stabilite în 
Orientările OCDE.

Amendamentul 379
Ska Keller
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în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
precum și orice domeniu de aplicare, 
criteriu și activitate aplicabilă de audit, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Justificare

Aceasta garantează faptul că toate auditurile respectă standardele și specificațiile stabilite în 
Orientările OCDE.

Amendamentul 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

(c) respectă principiile de audit referitoare 
la independență, competență și răspundere, 
precum și orice domeniu de aplicare, 
criteriu și activitate aplicabilă de audit, 
astfel cum sunt stabilite în Orientările 
OCDE privind diligența necesară.

Or. en

Amendamentul 381
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți operatorii pot coopera prin 
intermediul organizațiilor lor sectoriale 
pentru a garanta că auditul efectuat de o 
parte terță independentă se realizează în 
conformitate cu al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Operatorii relevanți pot coopera cu organizațiile industriale pentru a se asigura audituri 
efectuate de o terță parte independentă, în conformitate cu Orientările OCDE.

Amendamentul 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți operatorii pot coopera prin 
intermediul organizațiilor lor sectoriale 
pentru a garanta că auditul efectuat de o 
parte terță independentă se realizează în
conformitate cu al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Operatorii relevanți pot coopera cu organizațiile industriale pentru a se asigura audituri 
efectuate de o terță parte independentă, în conformitate cu Orientările OCDE.

Amendamentul 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii pot coopera prin intermediul 
organizațiilor lor sectoriale pentru a 
garanta că auditul efectuat de o parte 
terță independentă se realizează în 
conformitate cu al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 384
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Regimuri de evaluare a conformității

Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare prin care desemnează cel puțin 
un sistem de evaluare a conformității, 
care:

(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;

precum și

(b) oferă prezumția de conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolele 4, 5 și 7 
din prezentul regulament.

Respectivul act de punere în aplicare se 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 13 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 385
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b

Notificarea organismelor de evaluare a 
conformității

(1) Statele membre notifică Comisiei și 
celorlalte state membre organismele 
autorizate să îndeplinească sarcini de 
evaluare a conformității ca părți terțe în 
temeiul prezentului regulament.

(2) Comisia pune la dispoziția publicului 
lista organismelor notificate în baza 
prezentului regulament, inclusiv 
numerele de identificare care le-au fost 
alocate și activitățile pentru care au fost 
notificate. Comisia asigură actualizarea 
listei respective .

(3) Statele membre pot notifica numai 
organismele de evaluare a conformității 
care au satisfăcut cerințele prevăzute la 
articolul 6c.

(4) Organismele de evaluare a 
conformității, care sunt acreditate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 cu privire la un standard de 
acreditare armonizat adecvat pentru 
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desfășurarea activității de evaluare a 
conformității în temeiul unui sistem de 
evaluare a conformității, se consideră că 
respecte cerințele prevăzute la articolul 
6c.

(5) Dacă o autoritate de notificare a 
constatat sau a fost informată că un 
organism notificat nu mai respectă 
cerințele prevăzute la articolul 6c sau că 
acesta nu își îndeplinește obligațiile, 
autoritatea de notificare restricționează, 
suspendă sau retrage notificarea, după 
caz, în funcție de gravitatea nerespectării 
cerințelor sau de gravitatea neîndeplinirii 
obligațiilor respective. Aceasta 
informează de îndată Comisia și celelalte 
state membre în consecință.

(6) În caz de restricționare, suspendare 
sau retragere a notificării sau în cazul în 
care organismul notificat și-a încetat 
activitatea, statul membru notificator ia 
măsurile adecvate pentru a se asigura că 
dosarele organismului respectiv sunt fie 
prelucrate de un alt organism notificat, fie 
sunt puse la dispoziția autorităților 
competente de notificare din statele 
membre, la cererea acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 386
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6c
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Cerințele referitoare la organismele de 
evaluare a conformității care doresc să fie 

notificate

(1) Un organism de evaluare a 
conformității este înființat în temeiul 
legislației naționale și are personalitate 
juridică.

(2) Un organism de evaluare a 
conformității este un organism terță parte 
al importatorului pe care îl evaluează, 
precum și topitoria/rafinăria, filialele 
topitoriei/rafinăriei, deținători de licențe, 
contractanți, furnizori și întreprinderi 
care cooperează în ceea ce privește 
evaluarea conformității.

Un organism care aparține unei asociații 
de întreprinderi sau unei federații 
profesionale care reprezintă 
întreprinderile care importă, topesc sau 
rafinează minerale implicat în activitățile 
pe care le evaluează poate fi considerat a 
fi un astfel de organism, cu condiția să se 
demonstreze că este independent și că nu 
există conflicte de interese.

(3) Un organism de evaluare a 
conformității, personalul său de 
conducere de nivel superior și personalul 
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității nu este 
importatorul, topitoria sau rafinăria de 
staniu, tantal și tungsten, minereuri ale 
acestora, și aur.

Un organism de evaluare a conformității, 
personalul din conducerea generală a 
acestuia și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu sunt direct implicați în 
comercializarea, topirea și rafinarea 
staniului, tantalului, tungstenului, 
minereurilor ale acestora și aurului sau 
nu reprezintă părțile angajate în acele 
activități. Aceștia nu se implică în 
activități care le-ar putea afecta 
imparțialitatea sau integritatea în ceea ce 
privește activitățile de evaluare a 
conformității pentru care sunt notificați. 
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Aceste dispoziții se aplică în special 
serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității 
se asigură că activitățile filialelor sau ale 
subcontractanților lor nu afectează 
confidențialitatea, obiectivitatea sau 
imparțialitatea activităților lor de evaluare 
a conformității.

(5) Organismele de evaluare a 
conformității și personalul acestora 
îndeplinesc activitățile de evaluare a 
conformității la cel mai înalt grad de 
integritate profesională și de competență 
tehnică necesară în domeniul respectiv și 
trebuie să fie liberi de orice presiuni și 
stimulente, îndeosebi financiare, care le-
ar putea influența aprecierea sau 
rezultatele activităților lor de evaluare a 
conformității, în special din partea 
persoanelor sau a grupurilor de persoane 
cu un interes pentru rezultatele acelor 
activități.

(6) Un organism de evaluare a 
conformității este capabil să 
îndeplinească toate sarcinile de evaluare a 
conformității care îi sunt atribuite prin 
articolul 6d și pentru care a fost notificat, 
indiferent dacă acele sarcini sunt 
îndeplinite de către organismul de 
evaluare a conformității sau în numele și 
sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare 
procedură de evaluare a conformității 
pentru care a fost notificat, organismul de 
evaluare a conformității are la dispoziție:

(a) personalul necesar având cunoștințe 
tehnice și experiență suficientă și 
corespunzătoare pentru a efectua 
sarcinile de evaluare a conformității;

(b) descrierile necesare ale procedurilor 
aplicate pentru evaluarea conformității, 
asigurând transparența și posibilitatea 
reproducerii acestora. Acesta dispune de 
politici și proceduri adecvate care fac o 
distincție clară între atribuțiile îndeplinite 



AM\1055294RO.doc 225/336 PE549.420v01-00

RO

ca organism notificat și orice alte 
activități;

(c) procedurile necesare pentru a-și 
desfășura activitatea ținând seama în mod 
corespunzător de dimensiunea unei 
întreprinderi, de domeniul de activitate și 
structura acesteia, de gradul de 
complexitate a tehnologiei produsului în 
cauză, precum și de caracterul de serie 
sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității 
dispune de mijloacele necesare pentru a 
îndeplini în mod corespunzător sarcinile 
tehnice și administrative legate de 
activitățile de evaluare a conformității și 
are acces la toate echipamentele sau 
bazele materiale necesare.

(7) Personalul responsabil de îndeplinirea 
activităților de evaluare a conformității 
are următoarele cunoștințe:

(a) o bună pregătire tehnică și
profesională care acoperă toate 
activitățile de evaluare a conformității 
pentru care organismul de evaluare a 
conformității a fost notificat ;

(b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor 
evaluărilor pe care le realizează și 
autoritatea corespunzătoare pentru 
realizarea acestor evaluări;

(c) cunoștințe și înțelegere 
corespunzătoare a cerințelor esențiale, a 
standardelor armonizate aplicabile și a 
dispozițiilor relevante din legislația 
comunitară de armonizare și din 
reglementările de punere în aplicare a 
acesteia;

(d) abilitatea necesară pentru a elabora 
certificate, evidențe și rapoarte pentru a 
demonstra că evaluările au fost 
îndeplinite.

(8) Trebuie să fie garantată 
imparțialitatea organismelor de evaluare 
a conformității, a personalului de 
conducere și a personalului de evaluare al 
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acestora .

Remunerația conducerii generale și a 
personalului de evaluare ale unui 
organism de evaluare a conformității nu 
depinde de numărul de evaluări realizate 
sau de rezultatele evaluărilor respective.

(9) Organismele de evaluare a 
conformității încheie o asigurare de 
răspundere în cazul în care răspunderea 
nu este asumată de stat în conformitate cu 
legislația națională sau în cazul în care 
statul membru nu este direct responsabil 
pentru evaluarea conformității.

Personalul organismului de evaluare a 
conformității păstrează secretul 
profesional referitor la toate informațiile 
obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în 
baza articolului 6d sau a oricărei 
dispoziții din legislația națională de 
punere în aplicare, excepție făcând relația 
cu autoritățile competente ale statului 
membru în care își îndeplinește 
activitățile. Drepturile de autor sunt 
protejate.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 387
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6d

Obligațiile organismelor de evaluare a 
conformității notificate
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(1) Organismul de evaluare a 
conformității notificat va desfășura 
evaluarea conformității în conformitate 
cu un sistem de certificate elaborat în 
conformitate cu articolul 6a.

(2) În cazul în care un organism de 
evaluare a conformității notificat constată 
că cerințele prevăzute în sistemul de 
certificare nu au fost îndeplinite de către 
un importator, el solicită importatorului 
să ia măsurile corective corespunzătoare 
și nu emite certificatul.

(3) În cazul în care, pe parcursul 
monitorizării conformității, ulterior 
eliberării certificatului, un organism de 
evaluarea a conformității notificat 
constată că un produs nu mai este 
conform, acesta solicită importatorului să 
ia măsurile corective corespunzătoare și 
suspendă sau retrage certificatul, în 
funcție de necesitate.

(4) În cazul în care nu se iau măsuri 
corective sau acestea nu au efectul cerut, 
organismul de evaluare a conformității 
notificat restricționează, suspendă sau 
retrage orice certificat, după caz.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, toți operatorii prezintă 
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minerale sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:

autorității competente din statul membru 
următoarele documente care acoperă anul 
calendaristic precedent:

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere. A se vedea definiția pentru 
„operator” de mai sus.

Amendamentul 389
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, toți operatorii prezintă 
autorității competente din statul membru 
următoarele documente care acoperă anul 
calendaristic precedent:

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere. A se vedea definiția pentru 
„operator” de mai sus.

Amendamentul 390
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
prezintă autorității competente din statul 
membru următoarele documente care 
acoperă anul calendaristic precedent:

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul de minerale sau de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

Or. de

Amendamentul 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale sau de metale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, toți operatorii prezintă 
autorității competente din statul membru 
următoarele documente care acoperă anul 
calendaristic precedent:

Or. en

Justificare

Toate modificările prevăzute la articolul 7 reflectă cerințele de auditare mai limitate 
prevăzute la articolul 6, precum și orientarea mai largă către întreprindere. În conformitate 
cu Orientările OCDE, numai punctele cu trafic intens trebuie să facă obiectul unui audit, însă 
toți operatorii fac obiectul cerințelor de raportare și de divulgare, în conformitate cu acest 
articol.

Amendamentul 392
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
prezintă autorității competente din statul 
membru următoarele documente care 
acoperă anul calendaristic precedent:

(1) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, operatorul responsabil de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
prezintă autorității competente din statul 
membru următoarele documente care 
acoperă anul calendaristic precedent:

Or. en

Amendamentul 393
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele său, adresa, datele de contact 
complete și o descriere a activităților sale 
comerciale,

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audituri ale unor părți terțe 
independente efectuate în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Justificare

Această modificare reflectă domeniul de aplicare mai amplu al regulamentului modificat. Cu 
o orientare mai largă către întreprindere, nu toți operatorii acoperiți trebuie să asigure 
audituri efectuate de terțe părți independente. Aceasta este o cerință numai pentru operatorii 
prevăzuți în anexa II, astfel cum se reflectă în amendamentele la articolul 6 de mai sus.

Amendamentul 395
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audituri ale unor părți terțe 
independente efectuate în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Această modificare reflectă domeniul de aplicare mai amplu al regulamentului modificat. 
Dacă au o orientare mai largă către întreprindere, nu toți operatorii acoperiți trebuie să 
asigure audituri efectuate de terțe părți independente. Aceasta este o cerință numai pentru 
operatorii prevăzuți în anexa Ia, astfel cum se reflectă în amendamentele la articolul 6 de mai 
sus.

Amendamentul 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audituri ale unor părți terțe 
independente efectuate în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 397
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audituri ale unor părți terțe 
independente efectuate în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

(c) certificatul emis în urma evaluării de 
conformitate efectuate de o terță parte în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament prezintă 
autorității competente din statul membru 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent în ceea ce privește procentul de 
minerale provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat în raport cu cantitatea 
totală de minerale achiziționate, astfel 
cum este confirmat de auditurile efectuate 
de o parte terță independentă, în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, și operatorii, cu excepția celor 
prevăzuți în anexa II, prezintă autorității 
competente din statul membru rapoartele 
de gestionare care conțin următoarele
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:
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regulament.

Or. en

Justificare

Cu o orientare mai largă către întreprindere, obligațiile de raportare ale operatorilor diferă 
în funcție de pozițiile lor în lanțul de aprovizionare. În conformitate cu Orientările OCDE, 
punctele de trafic intens desemnate, enumerate la anexa II, fac obiectul cerințelor de 
raportare suplimentare sub forma unor audituri efectuate de terțe părți. Cerințele de 
raportare din acest articol, pe de altă parte, se aplică altor operatori. Aceste cerințe le 
reflectă pe cele prevăzute în Orientările OCDE.

Amendamentul 399
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament prezintă 
autorității competente din statul membru 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent în ceea ce privește procentul de 
minerale provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat în raport cu cantitatea 
totală de minerale achiziționate, astfel 
cum este confirmat de auditurile efectuate 
de o parte terță independentă, în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 
regulament.

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, și operatorii, cu excepția celor 
prevăzuți în anexa Ia, prezintă autorității 
competente din statul membru rapoartele 
de gestionare care conțin următoarele
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

Or. en

Justificare

Cu o orientare mai largă către întreprindere, obligațiile de raportare ale operatorilor diferă 
în funcție de pozițiile lor în lanțul de aprovizionare. În conformitate cu Orientările OCDE, 
punctele de trafic intens desemnate, enumerate la anexa Ia fac obiectul cerințelor de 
raportare suplimentare sub forma unor audituri efectuate de terțe părți. Cerințele de 
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raportare din acest articol, pe de altă parte, se aplică altor operatori. Aceste cerințe le 
reflectă pe cele prevăzute în Orientările OCDE.

Amendamentul 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament prezintă 
autorității competente din statul membru 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent în ceea ce privește procentul de 
minerale provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat în raport cu cantitatea 
totală de minerale achiziționate, astfel 
cum este confirmat de auditurile efectuate 
de o parte terță independentă, în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 
regulament.

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, și operatorii din aval prezintă 
autorității competente din statul membru 
rapoartele de gestionare care conțin 
următoarele documente care acoperă anul 
calendaristic precedent:

(a) politica privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, inclusiv 
structura de gestionare a operatorului 
care este responsabilă pentru exercitarea 
diligenței necesare și persoana direct 
responsabilă;

(b) sistemul de control și de transparență 
al operatorului asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, inclusiv 
măsurile luate pentru a identifica actorii 
din amonte din lanțul de aprovizionare și 
pentru a evalua practicile acestora privind 
diligența necesară;

(c) desemnează și abordează fiecare dintre 
actorii din amonte în cadrul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum sunt identificați
de operator în conformitate cu articolele 4 
și 5;



AM\1055294RO.doc 235/336 PE549.420v01-00

RO

(d) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare actor în 
amonte din lanțul său de aprovizionare în 
conformitate cu domeniul de aplicare, 
obiectivul și principiile stabilite la articolul 
6 din prezentul regulament, astfel cum 
sunt identificate de operator în 
conformitate cu articolele 4 și 5;

(e) riscurile potențiale sau reale 
identificate de către operator și măsurile 
luate de către acesta pentru a gestiona 
riscurile pe durata perioadei de raportare 
în conformitate cu articolul 5;

(f) măsurile luate de operator pentru a-și 
consolida eforturile privind diligența 
necesară pe durata perioadei de 
raportare.

Or. en

Amendamentul 401
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a
fiecărui an, importatorul responsabil de 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru documente 
care acoperă anul calendaristic precedent în 
ceea ce privește procentul de minerale 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat în raport cu cantitatea totală de 
minerale achiziționate, astfel cum este 
confirmat de auditurile efectuate de o parte 
terță independentă, în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

(2) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, operatorul responsabil de 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru documente 
care acoperă anul calendaristic precedent în 
ceea ce privește procentul de minerale 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat în raport cu cantitatea totală de 
minerale achiziționate, astfel cum este 
confirmat de auditurile efectuate de o parte 
terță independentă, în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 402
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politica operatorului privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv structura de 
gestionare a operatorului care este 
responsabilă pentru exercitarea diligenței 
necesare și persoana direct responsabilă,

Or. en

Justificare

Reflectă cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor descrise în anexa I la Orientările 
OCDE.

Amendamentul 403
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemul de control și de transparență 
al operatorului asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, inclusiv 
măsurile luate pentru a identifica actorii 
din amonte din lanțul de aprovizionare și 
pentru a evalua practicile acestora privind 
diligența necesară,

Or. en
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Justificare

Reflectă cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor descrise în anexa I la Orientările 
OCDE.

Amendamentul 404
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) desemnează și abordează fiecare dintre 
actorii în sensul anexei Ia în cadrul 
lanțului de aprovizionare, astfel cum sunt 
identificați de operator în conformitate cu
articolele 4 și 5,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolele 4 și 5 de mai sus și cadrul în cinci pași al OCDE pentru 
diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform 
celor descrise în anexa I la Orientările OCDE.

Amendamentul 405
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare actor în 
sensul anexei Ia din lanțul său de 
aprovizionare în conformitate cu 
domeniul de aplicare, obiectivul și 
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principiile stabilite la articolul 6 din 
prezentul regulament, astfel cum sunt 
identificate de operator în conformitate cu 
articolele 4 și 5,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolele 4, 5 și 6 și cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența 
necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor 
descrise în anexa I la Orientările OCDE. Operatorii care nu sunt enumerați în anexa Ia nu 
sunt obligați să desfășoare audituri efectuate de terțe părți independente. Cu toate acestea, ca 
parte a diligenței necesare, aceștia trebuie să identifice toate punctele cu trafic intens 
relevante din lanțurile lor de aprovizionare desemnate la anexa Ia și să obțină și să 
revizuiască auditurile efectuate de terțe părți, care asigură diligența necesară.

Amendamentul 406
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) riscurile potențiale sau reale 
identificate de către operator și măsurile 
luate de către acesta pentru a gestiona 
riscurile pe durata perioadei de raportare 
în conformitate cu articolul 5,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolul 5 de mai sus și cadrul în cinci pași al OCDE pentru 
diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform 
celor descrise în anexa I la Orientările OCDE. Este esențial ca întreprinderile să raporteze în 
mod public cu privire la riscurile pe care le-au identificat în lanțurile lor de aprovizionare, 
precum și la măsurile adoptate pentru atenuarea acestora. Aceste informații sunt esențiale 
pentru eforturile de diligență necesară ale altor întreprinderi, precum și pentru consumatori, 
investitori și alte părți.
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Amendamentul 407
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsurile luate de operator pentru a-și 
consolida eforturile privind diligența 
necesară pe durata perioadei de 
raportare.

Or. en

Justificare

Diligența necesară este un proces permanent și flexibil. Prin urmare, le permite operatorilor 
să își îmbunătățească procesele privind diligența necesară de-a lungul timpului. Aceasta 
poate implica dezvoltarea unor sisteme mai bune, construirea efectului de pârghie și a 
relațiilor cu furnizorii, precum și cooperarea cu alte întreprinderi sau sisteme sectoriale. Cu 
toate acestea, este esențial ca întreprinderile să fie obligate să prezinte în mod clar 
modalitatea prin care intenționează să aducă îmbunătățiri în timp util în cazul în care 
diligența necesară este considerată de dorit.

Amendamentul 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politica operatorului privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv structura de 
gestionare a operatorului care este 
responsabilă pentru exercitarea diligenței 
necesare și persoana direct responsabilă,

Or. en
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Justificare

Reflectă cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor descrise în anexa I la Orientările 
OCDE.

Amendamentul 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemul de control și de transparență 
al operatorului asupra lanțului de 
aprovizionare cu resurse, inclusiv 
măsurile luate pentru a identifica actorii 
din amonte din lanțul de aprovizionare și 
pentru a evalua practicile acestora privind 
diligența necesară,

Or. en

Justificare

Reflectă cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor descrise în anexa I la Orientările 
OCDE.

Amendamentul 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) desemnează și abordează fiecare dintre 
actorii din anexa II în cadrul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum sunt identificați 
de operator în conformitate cu articolele 4 
și 5,
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Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolele 4 și 5 de mai sus și cadrul în cinci pași al OCDE pentru 
diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform 
celor descrise în anexa I la Orientările OCDE.

Amendamentul 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare actor în 
sensul anexei II în cadrul lanțului 
aprovizionare în conformitate cu 
domeniul de aplicare, obiectivul și 
principiile stabilite la articolul 6 din 
prezentul regulament, astfel cum sunt 
identificate de operator în conformitate cu 
articolele 4 și 5,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolele 4, 5 și 6 și cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența 
necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform celor 
descrise în anexa I la Orientările OCDE. Operatorii care nu sunt enumerați în anexa II nu 
sunt obligați să desfășoare audituri efectuate de terțe părți independente. Cu toate acestea, ca 
parte a diligenței necesare, aceștia trebuie să identifice toate punctele cu trafic intens 
relevante din lanțurile lor de aprovizionare desemnate la anexa II și să obțină și să 
revizuiască auditurile efectuate de terțe părți, care asigură diligența necesară.

Amendamentul 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) riscurile potențiale sau reale 
identificate de către operator și măsurile 
luate de către acesta pentru a gestiona 
riscurile pe durata perioadei de raportare 
în conformitate cu articolul 5,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările la articolul 5 de mai sus și cadrul în cinci pași al OCDE pentru 
diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare cu minerale, conform 
celor descrise în anexa I la Orientările OCDE. Este esențial ca întreprinderile să prezinte 
rapoarte publice cu privire la riscurile pe care le-au identificat în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare, precum și la măsurile adoptate pentru atenuarea acestora. Aceste informații 
sunt esențiale pentru eforturile de diligență necesară ale altor întreprinderi, precum și pentru 
consumatori, investitori și alte părți.

Amendamentul 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsurile luate de operator pentru a-și 
consolida eforturile privind diligența 
necesară pe durata perioadei de 
raportare.

Or. en

Justificare

Diligența necesară este un proces permanent și flexibil. Prin urmare, le permite operatorilor 
să își îmbunătățească procesele privind diligența necesară de-a lungul timpului. Aceasta 
poate implica dezvoltarea unor sisteme mai bune, construirea efectului de pârghie și a 
relațiilor cu furnizorii, precum și cooperarea cu alte întreprinderi sau sisteme sectoriale. Cu 
toate acestea, este esențial ca întreprinderile să fie obligate să prezinte în mod clar 
modalitatea prin care intenționează să aducă îmbunătățiri în timp util în cazul în care 
diligența necesară este considerată de dorit.
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Amendamentul 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, operatorii de tipul celor din 
anexa II prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de raportare diferențiate, la fel 
ca mai sus. Acest amendament este esențial și pentru a se asigura că „lista albă” prevăzută 
la articolul 8 include de fapt numai actorii și operatorii care au respectat obligațiile în 
materie de diligență necesară, astfel cum s-a demonstrat în rapoartele de audit efectuate de 
terțele părți.

Amendamentul 415
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, operatorii de tipul celor din 
anexa Ia prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:
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Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de raportare diferențiate, la fel 
ca mai sus. Acest amendament este esențial și pentru a se asigura că „lista albă” prevăzută 
la articolul 8 include de fapt numai actorii și operatorii care au respectat obligațiile în 
materie de diligență necesară, astfel cum s-a demonstrat în rapoartele de audit efectuate de 
terțele părți.

Amendamentul 416
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul de metale incluse 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament prezintă autorității competente 
din statul membru următoarele documente 
care acoperă anul calendaristic precedent:

Or. de

Amendamentul 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, și operatorii din amonte
prezintă autorității competente din statul 
membru următoarele documente care 
acoperă anul calendaristic precedent:
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Or. en

Amendamentul 418
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, importatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

(3) Până cel târziu la data de 31 martie a 
fiecărui an, operatorul responsabil de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament prezintă autorității 
competente din statul membru următoarele 
documente care acoperă anul calendaristic 
precedent:

Or. en

Amendamentul 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau 
rafinării responsabile din lanțul său de 
aprovizionare,

eliminat

Or. en

Justificare

Redundant, deoarece cerința de raportare se aplică numai operatorilor din anexa II.

Amendamentul 420
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau 
rafinării responsabile din lanțul său de 
aprovizionare,

eliminat

Or. en

Justificare

Redundant, deoarece cerința de raportare se aplică numai operatorilor din anexa Ia.

Amendamentul 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau 
rafinării responsabile din lanțul său de 
aprovizionare,

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau 
rafinării responsabile din lanțul său de 
aprovizionare,

(a) numele și adresa fiecărei topitorii sau 
rafinării din lanțul său de aprovizionare,

Or. de
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Amendamentul 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său 
de aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la
articolul 6 din prezentul regulament,

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente în conformitate cu
articolul 6 din prezentul regulament;
precum și

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de raportare diferențiate, la fel 
ca mai sus. Operatorii în sensul anexei II trebuie să asigure audituri efectuate de terțe părți 
independente, în conformitate cu articolul 6 și cu Orientările OCDE privind diligența 
necesară, precum și cu pasul 4 prevăzut la cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența 
necesară bazată pe riscuri în cadrul lanțului de aprovizionare. Este esențial ca aceste 
informații să facă parte din raportul public al operatorului.

Amendamentul 424
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său 
de aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la
articolul 6 din prezentul regulament,

(b) audituri efectuate de părți terțe 
independente în conformitate cu
articolul 6 din prezentul regulament;
precum și

Or. en
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Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și cerințele de raportare diferențiate, la fel 
ca mai sus. Operatorii în sensul anexei Ia trebuie să asigure audituri efectuate de terțe părți 
independente, în conformitate cu articolul 6 și cu Orientările OCDE privind diligența 
necesară. Cadrul în cinci pași al OCDE pentru diligența necesară bazată pe riscuri în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu minerale, pasul 4. Este esențial ca aceste informații să facă 
parte din raportul public al operatorului.

Amendamentul 425
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său de 
aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 6 din prezentul regulament,

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie din lanțul său de 
aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 6 din prezentul regulament,

Or. de

Amendamentul 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său 
de aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la
articolul 6 din prezentul regulament,

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente în conformitate cu
articolul 6 din prezentul regulament;
precum și

Or. en
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Amendamentul 427
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile efectuate de părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său de 
aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 6 din prezentul regulament,

(b) certificatele emise de organismele de 
evaluare a conformității părți terțe 
independente cu privire la fiecare topitorie 
sau rafinărie responsabilă din lanțul său de 
aprovizionare în conformitate cu sfera, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 6 din prezentul regulament,

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procentul de minerale provenind din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat în 
raport cu cantitatea totală de minerale
achiziționată de fiecare dintre topitoriile 
sau rafinăriile respective, astfel cum este 
confirmat de auditurile efectuate de părți 
terțe independente.

(c) informații privind procentul de resurse 
acoperite provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat în raport cu cantitatea 
totală de resurse acoperite achiziționată,
astfel cum este conformat de auditurile 
efectuate de părți terțe independente în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 
regulament.

Or. en
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Justificare

Se modifică „minerale” în „resurse acoperite” pentru a reflecta domeniul de aplicare 
material mai amplu, la fel ca mai sus. De asemenea, reflectă orientarea mai largă către 
întreprindere și obligațiile de raportare diferite, astfel cum sunt reflectate la articolul 6.

Amendamentul 429
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procentul de minerale provenind din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat în 
raport cu cantitatea totală de minerale
achiziționată de fiecare dintre topitoriile 
sau rafinăriile respective, astfel cum este 
confirmat de auditurile efectuate de părți 
terțe independente.

(c) informații privind procentul de resurse 
acoperite provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat în raport cu cantitatea 
totală de resurse acoperite achiziționată, 
astfel cum este conformat de auditurile 
efectuate de părți terțe independente în 
conformitate cu articolul 6 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Se modifică „minerale” în „resurse acoperite” pentru a reflecta domeniul de aplicare 
material mai amplu, la fel ca mai sus. De asemenea, reflectă orientarea mai largă către 
întreprindere și obligațiile de raportare diferite, astfel cum sunt reflectate la articolul 6.

Amendamentul 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procentul de minerale provenind din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat în 
raport cu cantitatea totală de minerale

(c) informații privind procentul de resurse
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat în raport cu cantitatea totală de 



AM\1055294RO.doc 251/336 PE549.420v01-00

RO

achiziționată de fiecare dintre topitoriile 
sau rafinăriile respective, astfel cum este 
confirmat de auditurile efectuate de părți 
terțe independente.

resurse achiziționată, astfel cum este 
conformat de auditurile efectuate de părți 
terțe independente în conformitate cu 
articolul 6 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pune
la dispoziția cumpărătorilor săi imediați 
din aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Operatorii pun la dispoziția 
cumpărătorilor lor imediați din aval toate 
informațiile obținute și menținute în 
conformitate cu diligența sa necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, ținând 
seama în mod corespunzător de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate, în conformitate cu 
Orientările OCDE.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și se asigură că cerințele de raportare sunt 
consecvente cu Orientările OCDE, care includ considerente referitoare la chestiunile legate 
de confidențialitate și concurență.

Amendamentul 432
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pune
la dispoziția cumpărătorilor săi imediați 
din aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Operatorii pun la dispoziția 
cumpărătorilor lor imediați din aval toate 
informațiile obținute și menținute în 
conformitate cu diligența sa necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, ținând 
seama în mod corespunzător de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate, în conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și se asigură că cerințele de raportare sunt 
consecvente cu Orientările OCDE, care includ considerente referitoare la chestiunile legate 
de confidențialitate și concurență.

Amendamentul 433
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pune la 
dispoziția cumpărătorilor săi imediați din 
aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Importatorul de minerale sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament pune la dispoziția 
cumpărătorilor săi imediați din aval toate 
informațiile obținute și menținute în 
conformitate cu diligența sa necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, ținând 
seama în mod corespunzător de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate.

Or. de
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Amendamentul 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pune
la dispoziția cumpărătorilor săi imediați 
din aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Operatorii pun la dispoziția 
cumpărătorilor lor imediați din aval toate 
informațiile obținute și menținute în 
conformitate cu diligența sa necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare, ținând 
seama în mod corespunzător de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate, în conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară.

Or. en

Amendamentul 435
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament pune la 
dispoziția cumpărătorilor săi imediați din 
aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(4) Operatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament pune la 
dispoziția cumpărătorilor săi imediați din 
aval toate informațiile obținute și 
menținute în conformitate cu diligența sa 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

Or. en
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Amendamentul 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament 
raportează anual în mod public, pe o scară 
cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile sale 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de importatorul responsabil
pentru a-și respecta obligațiile în ceea ce 
privește sistemul său de gestionare, 
gestionarea riscurilor stabilite la articolul 4 
și, respectiv, la articolul 5, precum și un 
raport de sinteză al auditurilor efectuate 
de părți terțe, inclusiv numele auditorului, 
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(5) Operatorii vor publica rapoarte 
publice, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară și pe o 
scară cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile lor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de operator pentru a-și 
respecta obligațiile în ceea ce privește 
sistemul său de gestionare, gestionarea 
riscurilor stabilite la articolul 4 și, 
respectiv, la articolul 5, precum și audituri 
efectuate de terțe părți independente ale 
actorilor responsabili din anexa II în 
cadrul lanțului de aprovizionare al 
operatorilor, ținând seama de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și se asigură că cerințele de raportare sunt 
în conformitate cu Orientările OCDE. Aceasta include o cerință de publicare a auditurilor 
complete efectuate de terțe părți, în conformitate, de exemplu, cu pasul 5, A.2.1 din 
Suplimentul privind staniul, tantalul și tungstenul.

Amendamentul 437
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament 
raportează anual în mod public, pe o scară 
cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile sale 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul conține măsurile 
luate de entitățile de interes public, marile 
grupuri sau marile întreprinderi pentru a-
și respecta obligațiile în ceea ce privește 
sistemul lor de gestionare, gestionarea 
riscurilor stabilite la articolul 4 și, 
respectiv, la articolul 5, precum și un 
raport de sinteză al auditurilor efectuate 
de părți terțe, inclusiv numele auditorului, 
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(5) Operatorii vor publica rapoarte 
publice, în conformitate cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară și pe o 
scară cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile lor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de operator pentru a-și 
respecta obligațiile în ceea ce privește 
sistemul său de gestionare, gestionarea 
riscurilor stabilite la articolul 4 și, 
respectiv, la articolul 5, precum și audituri 
efectuate de terțe părți independente ale 
actorilor responsabili din anexa Ia în 
cadrul lanțului de aprovizionare al 
operatorilor, ținând seama de secretul 
profesional și de alte preocupări legate de 
competitivitate.

Or. en

Justificare

Reflectă orientarea mai largă către întreprindere și se asigură că cerințele de raportare sunt 
în conformitate cu Orientările OCDE. Aceasta include o cerință de publicare a auditurilor 
complete efectuate de terțe părți, în conformitate, de exemplu, cu pasul 5, A.2.1 din 
Suplimentul privind staniul, tantalul și tungstenul.

Amendamentul 438
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament 
raportează anual în mod public, pe o scară 
cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile sale 

(5) Importatorul de minerale sau de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament raportează anual în 
mod public, pe o scară cât mai largă, 
inclusiv pe internet, cu privire la politicile 
și la practicile sale privind diligența 
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privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de importatorul responsabil 
pentru a-și respecta obligațiile în ceea ce 
privește sistemul său de gestionare, 
gestionarea riscurilor stabilite la articolul 4 
și, respectiv, la articolul 5, precum și un 
raport de sinteză al auditurilor efectuate de 
părți terțe, inclusiv numele auditorului, 
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
pentru o aprovizionare responsabilă. 
Raportul trebuie să conțină măsurile luate 
de importatorul responsabil pentru a-și 
respecta obligațiile în ceea ce privește 
sistemul său de gestionare, gestionarea 
riscurilor stabilite la articolul 4 și, 
respectiv, la articolul 5, precum și un raport 
de sinteză al auditurilor efectuate de părți 
terțe, inclusiv numele auditorului, ținând 
seama de secretul profesional și de alte 
preocupări legate de competitivitate.

Or. de

Amendamentul 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament
raportează anual în mod public, pe o scară 
cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile sale
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de importatorul responsabil
pentru a-și respecta obligațiile în ceea ce 
privește sistemul său de gestionare, 
gestionarea riscurilor stabilite la articolul 4 
și, respectiv, la articolul 5, precum și un 
raport de sinteză al auditurilor efectuate 
de părți terțe, inclusiv numele auditorului,
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(5) Operatorii raportează anual în mod 
public, pe o scară cât mai largă, inclusiv pe 
internet, cu privire la politicile și la 
practicile lor privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare pentru o 
aprovizionare responsabilă. Raportul 
trebuie să conțină măsurile luate de 
operator pentru a-și respecta obligațiile în 
ceea ce privește sistemul său de gestionare, 
gestionarea riscurilor stabilite la articolul 4 
și, respectiv, la articolul 5, precum și toate 
auditurile efectuate de terțe părți 
independente ale operatorilor din amonte 
în lanțul de aprovizionare al operatorilor, 
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

Or. en
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Amendamentul 440
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Importatorul responsabil de minerale 
sau de metale incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament 
raportează anual în mod public, pe o scară 
cât mai largă, inclusiv pe internet, cu 
privire la politicile și la practicile sale 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare pentru o aprovizionare 
responsabilă. Raportul trebuie să conțină 
măsurile luate de importatorul responsabil 
pentru a-și respecta obligațiile în ceea ce 
privește sistemul său de gestionare, 
gestionarea riscurilor stabilite la articolul 4 
și, respectiv, la articolul 5, precum și un 
raport de sinteză al auditurilor efectuate de 
părți terțe, inclusiv numele auditorului, 
ținând seama de secretul profesional și de 
alte preocupări legate de competitivitate.

(5) Operatorul responsabil de minerale sau 
de metale incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament raportează anual 
în mod public, pe o scară cât mai largă, 
inclusiv pe internet, cu privire la politicile 
și la practicile sale privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
pentru o aprovizionare responsabilă.
Raportul trebuie să conțină măsurile luate 
de operatorul responsabil pentru a-și 
respecta obligațiile în ceea ce privește 
sistemul său de gestionare, gestionarea 
riscurilor stabilite la articolul 4 și, 
respectiv, la articolul 5, precum și un raport 
de sinteză al auditurilor efectuate de părți 
terțe, inclusiv numele auditorului, ținând 
seama de secretul profesional și de alte 
preocupări legate de competitivitate.

Or. en

Amendamentul 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a fi incluși în raportul 
întocmit de o autoritate competentă a 
unui stat membru în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) și în lista 
prevăzută la articolul 8, actorii 
responsabili menționați în anexa II din 
afara teritoriului Uniunii Europene pot 
prezenta autorității respective:
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(a) documente în conformitate cu 
alineatele (1) și (3) de mai sus; precum și

(b) o declarație scrisă de conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, care va conține și numele, 
adresa, datele de contact și descrierea 
activităților comerciale.

Or. en

Justificare

Completarea permite includerea în lista albă menționată la articolul 8 a actorilor din anexa 
II situați în afara teritoriului Uniunii Europene. Aceasta îi va permite UE să își mobilizeze 
ponderea comercială pentru a influența comportamentul de aprovizionare al altor 
întreprinderi și al unor componente ale lanțului de aprovizionare, facilitând diligența 
necesară pentru întreprinderile europene, altele decât operatorii din anexa II. Aceste 
întreprinderi trebuie să garanteze faptul că vor asigura diligența necesară, în conformitate cu 
prezentul regulament.

Amendamentul 442
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a fi incluși în raportul 
întocmit de o autoritate competentă a 
unui stat membru în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) și în lista 
prevăzută la articolul 8, actorii 
responsabili menționați în anexa Ia din 
afara teritoriului Uniunii Europene pot 
prezenta autorității respective:

(a) documente în conformitate cu 
alineatele (1) și (3) de mai sus; precum și

(b) o declarație scrisă de conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, care va conține și numele, 
adresa, datele de contact și descrierea 
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activităților comerciale.

Or. en

Justificare

Completarea permite includerea în lista albă menționată la articolul 8 a actorilor din anexa 
Ia situați în afara teritoriului Uniunii Europene. Aceasta îi va permite UE să își mobilizeze 
ponderea comercială pentru a influența comportamentul de aprovizionare al altor 
întreprinderi și al unor componente ale lanțului de aprovizionare, facilitând diligența 
necesară pentru întreprinderile europene, altele decât operatorii din anexa Ia. Aceste 
întreprinderi trebuie să garanteze faptul că vor asigura diligența necesară, în conformitate cu 
prezentul regulament.

Amendamentul 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a fi incluși în raportul 
întocmit de o autoritate competentă a 
unui stat membru în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) și în lista 
prevăzută la articolul 8, actorii 
responsabili din amonte din afara 
teritoriului Uniunii Europene pot 
prezenta autorității respective:

(a) documente în conformitate cu 
alineatele (1) și (3) de mai sus; precum și

(b) o declarație scrisă de conformitate cu 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară, care va conține și numele, 
adresa, datele de contact și descrierea 
activităților comerciale.

Or. en

Justificare

Aceasta permite adăugarea punctelor cu trafic intens non-europene în lista albă dacă sunt 
responsabili, conducând la creșterea transparenței pentru operatorii din aval.
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Amendamentul 444
Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Obligații în materie de diligență pentru 
topitorii și rafinării

(1) Topitoriile și rafinăriile europene care 
transformă și importă minereuri și 
concentrate ale acestora au obligația de a 
aplica mecanismul european privind 
diligența necesară din cadrul lanțului de 
aprovizionare sau un sistem de diligență 
recunoscut ca fiind echivalent de 
autoritățile de certificare din cadrul 
Uniunii.

(2) Autoritățile de certificare ale Uniunii 
garantează buna implementare de către 
topitorii și rafinării a mecanismului 
european privind diligența. În cazul 
nerespectării acestor obligații, autoritățile 
notifică topitoriile sau rafinăriile și le 
solicită să ia măsuri corective pentru a se 
conforma mecanismului european privind 
diligența. În cazul în care aceste obligații 
în mod repetat nu sunt respectate, 
autoritățile de certificare ale Uniunii 
aplică sancțiuni pentru încălcarea 
prezentului regulament. Sancțiunile 
încetează în momentul în care topitoria 
sau rafinăria este conformă cu dispozițiile 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Topitoriile și rafinăriile europene sunt actori-cheie în lanțul de aprovizionare, deoarece 
intervin în momentul transformării minereurilor. Prin urmare, ele ar fi mai în măsură să 
colecteze, să comunice și să verifice informațiile referitoare la originea minereurilor și 
diferiții operatori responsabili. Din acest motiv, regulamentul ar trebui să se aplice în mod 
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obligatoriu în acest caz.

Amendamentul 445
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Sistemele sectoriale

(1) În timpul perioadei de tranziție, 
asociațiile sectoriale pertinente pot 
prezenta o cerere Comisiei pentru ca un 
program sectorial să fie recunoscut ca 
echivalent cu cerințele din prezentul 
regulament.

Cererea trebuie să fie susținută cu dovezi 
și informații.

(2) Cererile menționate la alineatul (1) 
pot fi înaintate numai în legătură cu 
sistemele sectoriale existente la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(3) În cazul în care, pe baza dovezilor și a 
informațiilor care îi sunt furnizate în 
temeiul alineatului (1) de la prezentul 
articol, Comisia stabilește că, atunci când 
este implementat efectiv de către un 
operator responsabil, acest sistem 
sectorial îi permite operatorului 
responsabil respectiv să respecte 
obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4, 5, 6 și 7, Comisia acordă o 
recunoaștere a echivalenței.

(4) Părțile interesate informează Comisia 
cu privire la orice modificări sau 
actualizări ale sistemelor sectoriale pentru 
care a fost acordată recunoașterea 
echivalenței în conformitate cu alineatul 
(3).

(5) Comisia retrage recunoașterea 
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echivalenței în cazul în care aceasta a 
stabilit că modificările aduse unui sistem 
sectorial compromit capacitatea 
operatorului responsabil de a respecta 
obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4, 5, 6 și 7, sau atunci când 
cazuri repetate sau semnificative de 
nerespectare a normelor de către 
operatori responsabili sunt legate de 
deficiențe ale sistemului.

(6) Comisia instituie și ține la zi un 
registru bazat pe internet al sistemelor 
sectoriale cărora li s-a acordat 
recunoașterea echivalenței.

(7) Operatorii responsabili de minereuri și 
metale despre care se poate dovedi că au 
fost obținute exclusiv de la părți care au 
fost certificate de către un sistem sectorial 
pentru care a fost acordată recunoașterea 
echivalenței sau care au fost ele însele 
certificate de un sistem industrial pentru 
care a fost acordată recunoașterea 
echivalenței sunt exonerați de auditul 
efectuat de o terță parte independentă. 
Această certificare se transmite
autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 446
Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Sistemele sectoriale

(1) În timpul perioadei de tranziție, 
asociațiile sectoriale pertinente pot 
prezenta o cerere Comisiei pentru ca un 
program sectorial să fie recunoscut ca 
regim acreditat cu cerințele din prezentul 
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regulament. Cererea trebuie să fie 
susținută cu dovezi și informații.

(2) Cererile menționate la alineatul (1) 
pot fi înaintate numai în legătură cu 
sistemele sectoriale existente la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(3) În cazul în care, pe baza dovezilor și a 
informațiilor care îi sunt furnizate în 
temeiul alineatului (1) de la prezentul 
articol, Comisia stabilește că, atunci când 
este implementat efectiv de către un 
importator responsabil, acest sistem 
sectorial îi permite importatorului 
responsabil respectiv să respecte 
obligațiile care îi revin în temeiul 
articolelor 4, 5, 6 și 7, Comisia acordă o 
recunoaștere a acreditării.

(4) Părțile interesate informează Comisia 
cu privire la orice modificări sau 
actualizări ale sistemelor sectoriale pentru 
care a fost acordată acreditarea în 
conformitate cu alineatul (3).

(5) Comisia retrage acreditarea în cazul 
în care aceasta a stabilit că modificările 
aduse unui sistem sectorial compromit 
capacitatea importatorului responsabil de 
a respecta obligațiile care îi revin în 
temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7, sau atunci 
când cazuri repetate sau semnificative de 
nerespectare a normelor de către 
importatori responsabili sunt legate de 
deficiențe ale sistemului.

(6) Comisia instituie și ține la zi un 
registru bazat pe internet al sistemelor 
sectoriale cărora li s-a acordat 
acreditarea.

(7) Importatorii responsabili de minereuri 
și metale despre care se poate dovedi că 
au fost obținute exclusiv de la părți care 
au fost certificate de către un sistem 
sectorial pentru care a fost acordată 
acreditarea sau care au fost ele însele 
certificate de un sistem industrial pentru 
care a fost acordată acreditarea sunt 
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exonerați de auditul efectuat de o terță 
parte independentă. Această certificare se 
transmite autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile

Lista cu actorii responsabili menționați în 
anexa II

Or. en

Justificare

În prezent, lista este restricționată la topitorii și rafinării. Acestea sunt puncte de trafic intens 
relevante în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale multor metale. Cu toate acestea, ele nu 
sunt puncte de trafic intens în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale altor minerale care se 
încadrează în domeniul de aplicare material al regulamentului modificat. A se vedea 
comentariile referitoare la domeniul de aplicare material de mai sus. Adăugarea formulării 
„actori menționați în anexa II” face posibilă desemnarea altor puncte cu trafic intens 
relevante din lanțul de aprovizionare și includerea acestora în listă.

Amendamentul 448
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile

Lista cu actorii responsabili menționați în 
anexa Ia

Or. en
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Justificare

În prezent, lista este restricționată la topitorii și rafinării. Acestea sunt puncte de trafic intens 
relevante în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale multor metale. Cu toate acestea, ele nu 
sunt puncte de trafic intens în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale altor minerale care se 
încadrează în domeniul de aplicare material al regulamentului modificat. A se vedea 
comentariile referitoare la domeniul de aplicare material de mai sus. Adăugarea formulării 
„actori menționați în anexa Ia” face posibilă desemnarea altor puncte cu trafic intens 
relevante din lanțul de aprovizionare și includerea acestora în listă.

Amendamentul 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile

Lista cu actorii din amonte

Or. en

Justificare

Modificările aduse acestui articol, împreună cu modificările aduse articolelor 6 și 15 
garantează faptul că lista albă include numai actorii din punctele cu trafic intens care 
desfășoară procesul de diligență necesară. În cadrul propunerii Comisiei, era suficient ca o 
topitorie sau o rafinărie să fie inclusă în lanțul de aprovizionare al importatorilor 
responsabili. În cadrul noilor modificări, punctele cu trafic intens trebuie să demonstreze că 
sunt într-adevăr responsabile, iar Comisia trebuie să verifice acest lucru.

Amendamentul 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
autoritatea competentă la nivelul UE în 
rapoartele acestora în conformitate cu 
articolul 15, Comisia adoptă și face publică 
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menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile care 
prelucrează minerale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

o decizie în care menționează denumirile și 
adresele topitoriilor și rafinăriilor 
responsabile care prelucrează minerale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile 
care prelucrează minerale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
actorilor responsabili din anexa II.

Or. en

Justificare

Lista Comisiei este definită drept o listă a tuturor topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al importatorului responsabil, indiferent dacă se referă la topitorii sau 
rafinării, din interiorul sau din afara UE, care respectă standardele Orientărilor OCDE. 
Pentru ca lista să fie un stimulent veritabil, acestea ar trebui, de exemplu, să prezinte 
rapoarte publice cu privire la diligența necesară și să pună la dispoziție auditurile lor, în 
conformitate cu Orientările OCDE. De asemenea, acest sistem ar trebui să se adreseze 
topitoriilor/rafinăriilor care nu sunt incluse în prezent în lanțul de aprovizionare al 
întreprinderilor europene.

Amendamentul 452
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini



AM\1055294RO.doc 267/336 PE549.420v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile 
care prelucrează minerale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
actorilor responsabili din anexa Ia.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei definește această listă drept o listă a tuturor topitoriilor și rafinăriilor 
din lanțul de aprovizionare al importatorului responsabil, indiferent dacă se referă la 
topitorii sau rafinării, din interiorul sau din afara UE, care respectă standardele Orientărilor 
OCDE. Pentru ca lista să fie un stimulent veritabil, acestea ar trebui, de exemplu, să prezinte 
rapoarte publice cu privire la diligența necesară și să pună la dispoziție auditurile lor, în 
conformitate cu Orientările OCDE. De asemenea, acest sistem ar trebui să se adreseze 
topitoriilor/rafinăriilor care nu sunt incluse în prezent în lanțul de aprovizionare al 
întreprinderilor europene.

Amendamentul 453
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile care 
prelucrează minerale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică, atât pe internet, cât 
și prin canale de informare și de 
comunicare adecvate, o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile care 
prelucrează minerale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
topitoriilor și rafinăriilor responsabile 
care prelucrează minerale incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

(1) Pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre în rapoartele acestora în 
conformitate cu articolul 15, Comisia 
adoptă și face publică o decizie în care 
menționează denumirile și adresele 
actorilor din amonte.

Or. en

Amendamentul 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) topitoriile și rafinăriile 
responsabile care se aprovizionează – cel 
puțin parțial – din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat.

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) actorii responsabili din 
anexa II care se aprovizionează – cel puțin 
parțial –, din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat.

Or. en

Justificare

Reflectă domeniul de aplicare material mai amplu, la fel ca mai sus.
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Amendamentul 456
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) topitoriile și rafinăriile 
responsabile care se aprovizionează – cel 
puțin parțial – din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat.

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) actorii responsabili din 
anexa Ia care se aprovizionează – cel puțin 
parțial –, din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat.

Or. en

Justificare

Reflectă domeniul de aplicare material mai amplu, la fel ca mai sus.

Amendamentul 457
Emma McClarkin
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) topitoriile și rafinăriile 
responsabile care se aprovizionează – cel 
puțin parțial – din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat.

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) topitoriile și rafinăriile 
responsabile care se aprovizionează – cel 
puțin parțial – din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat. Lista va fi elaborată luând 
în considerare sistemele sectoriale, 
guvernamentale sau alte sisteme de 
diligență necesară echivalente existente 
care se referă la mineralele și metalele 
prevăzute în domeniul de aplicare al 
anexei I la prezentul regulament. 

Or. en
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Amendamentul 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) topitoriile și rafinăriile 
responsabile care se aprovizionează – cel 
puțin parțial – din zone de conflict și zone 
cu risc ridicat.

(2) Comisia identifică în lista menționată la 
alineatul (1) actorii din amonte care se 
aprovizionează – cel puțin parțial –, din 
zone de conflict și zone cu risc ridicat.

Or. en

Amendamentul 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă lista în conformitate cu 
modelul din anexa II și cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Secretariatul OCDE este 
consultat.

(3) Comisia adoptă lista în conformitate cu 
modelul din anexa III. Secretariatul OCDE 
este consultat.

Or. en

Justificare

Renumerotarea anexelor.

Amendamentul 460
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă lista în conformitate cu 
modelul din anexa II și cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Secretariatul OCDE este 
consultat.

(3) Comisia adoptă lista în conformitate cu 
modelul din anexa II. Secretariatul OCDE 
este consultat.

Or. en

Amendamentul 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă. Comisia 
elimină din listă denumirile topitoriilor sau 
rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute 
drept importatori responsabili de către 
statele membre în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) sau denumirile 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al importatorilor 
responsabili care nu mai sunt 
recunoscuți.

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă, dar cel puțin o 
dată la șase luni. Comisia elimină din listă 
denumirile actorilor din anexa II care nu 
mai sunt recunoscuți drept actori
responsabili din anexa II de către statele 
membre în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Trimiterile la „topitorii și rafinării responsabile” și la „importatori responsabili” sunt 
înlocuite cu sintagma „actori menționați în anexa II”, astfel cum se indică mai sus. Aceste 
modificări reflectă faptul că lista include momentan și alte puncte de trafic intens din alte 
lanțuri de aprovizionare cu resurse, iar amendamentele au fost concepute pentru a se asigura 
că lista nu include topitorii sau rafinării care nu respectă diligența necesară prevăzută în 
prezentul regulament, dar care sunt în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor 
conforme.
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Amendamentul 462
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă. Comisia 
elimină din listă denumirile topitoriilor sau 
rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute 
drept importatori responsabili de către 
statele membre în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) sau denumirile 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al importatorilor 
responsabili care nu mai sunt 
recunoscuți.

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă, dar cel puțin o 
dată la șase luni. Comisia elimină din listă 
denumirile actorilor din anexa Ia care nu 
mai sunt recunoscuți drept actori
responsabili din anexa Ia de către statele 
membre în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Trimiterile la „topitorii și rafinării responsabile” și la „importatori responsabili” sunt 
înlocuite cu sintagma „actori menționați în anexa Ia”, astfel cum se indică mai sus. Aceste 
modificări reflectă faptul că lista include momentan și alte puncte de trafic intens din alte 
lanțuri de aprovizionare cu resurse, iar amendamentele au fost concepute pentru a se asigura 
că lista nu include topitorii sau rafinării care nu respectă diligența necesară prevăzută în 
prezentul regulament, dar care sunt în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor 
conforme.

Amendamentul 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă. Comisia 
elimină din listă denumirile topitoriilor sau 

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă, dar cel puțin o 
dată la șase luni. Comisia elimină din listă 
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rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute 
drept importatori responsabili de către 
statele membre în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) sau denumirile 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al importatorilor 
responsabili care nu mai sunt 
recunoscuți.

denumirile actorilor din amonte care nu 
mai sunt recunoscuți drept actori din 
amonte responsabili de către statele 
membre în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 464
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă. Comisia 
elimină din listă denumirile topitoriilor sau 
rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute 
drept importatori responsabili de către 
statele membre în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) sau denumirile 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al importatorilor
responsabili care nu mai sunt recunoscuți.

(4) Comisia actualizează în timp util 
informațiile incluse în listă. Comisia 
elimină din listă denumirile topitoriilor sau 
rafinăriilor care nu mai sunt recunoscute 
drept importatori responsabili de către 
statele membre în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (3) sau denumirile 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul de 
aprovizionare al operatorilor responsabili 
care nu mai sunt recunoscuți.

Or. en

Amendamentul 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente din statele 
membre

Autoritățile naționale la nivelul UE

Or. en
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Amendamentul 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează una sau 
mai multe autorități competente 
responsabile cu aplicarea prezentului 
regulament.

O autoritate competentă unică la nivelul 
UE este responsabilă cu aplicarea 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 467
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează una sau 
mai multe autorități competente 
responsabile cu aplicarea prezentului 
regulament.

Fiecare stat membru desemnează una sau 
mai multe autorități competente care 
primesc rapoartele importatorilor și 
verifică respectarea prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează Comisia cu 
privire la denumirea și adresa 
autorităților competente în termen de 3 

eliminat
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luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Statele membre 
informează Comisia cu privire la orice 
modificare apărută în denumirea sau 
adresa autorităților competente.

Or. en

Amendamentul 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente în conformitate cu modelul 
din anexa III și cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Comisia actualizează lista în 
mod periodic.

(2) Comisia publică, inclusiv pe internet, 
toate informațiile relevante referitoare la 
autoritatea competentă la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente în conformitate cu modelul din 
anexa III și cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 13 alineatul (2). 
Comisia actualizează lista în mod periodic.

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente în conformitate cu modelul din 
anexa III. Comisia actualizează lista în 
mod periodic.

Or. en



PE549.420v01-00 276/336 AM\1055294RO.doc

RO

Justificare

Renumerotarea anexelor.

Amendamentul 471
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente în conformitate cu modelul din 
anexa III și cu procedura de reglementare 
menționată la articolul 13 alineatul (2). 
Comisia actualizează lista în mod periodic.

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente în conformitate cu modelul din 
anexa III. Comisia actualizează lista în 
mod periodic.

Or. en

Amendamentul 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificări ex-post ale importatorilor 
responsabili

Verificări ex-post ale operatorilor

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 473
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificări ex-post ale importatorilor 
responsabili

Verificări ex-post ale operatorilor

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificări ex-post ale importatorilor 
responsabili

Verificări ex-post ale operatorilor

Or. en

Amendamentul 475
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificări ex-post ale importatorilor
responsabili

Verificări ex-post ale operatorilor
responsabili

Or. en
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Amendamentul 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
operatorii din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament respectă obligațiile 
stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 477
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
operatorii respectă obligațiile stabilite la 
articolele 4, 5, 6 și 7.

Or. en
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Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 478
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii de minerale și de metale 
incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament respectă obligațiile 
stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7.

Or. de

Amendamentul 479
ł
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autodeclarați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

Or. en
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Justificare

În sensul prezentului regulament, „autodeclararea” este un termen mai adecvat decât 
„autocertificarea”.

Amendamentul 480
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
operatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

Or. en

Amendamentul 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 
respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
operatorii din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament respectă obligațiile 
stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7.

Or. en
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Amendamentul 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
operator cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate pe baza unor criterii și 
standarde de control uniforme și 
armonizate, stabilite de autoritățile 
competente din statele membre, adoptând 
o abordare bazată pe riscuri. De asemenea, 
verificările pot fi efectuate atunci când o 
autoritate competentă se află în posesia 
unor informații relevante, inclusiv pe baza 
unor preocupări fundamentate exprimate 
de părți terțe, cu privire la conformitatea 
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unui importator responsabil cu prezentul 
regulament.

Or. it

Amendamentul 484
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
operator cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 485
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
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competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator cu prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 486
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările se 
efectuează atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 487
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările pot fi 
efectuate atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 

(2) Verificările menționate la alineatul (1) 
sunt efectuate adoptând o abordare bazată 
pe riscuri. De asemenea, verificările se 
efectuează atunci când o autoritate 
competentă se află în posesia unor 
informații relevante, inclusiv pe baza unor 
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preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
importator responsabil cu prezentul 
regulament.

preocupări fundamentate exprimate de 
părți terțe, cu privire la conformitatea unui 
operator responsabil cu prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
operator a obligațiilor privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 489
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
operator a obligațiilor privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
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efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 490
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importator a obligațiilor privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

Or. de

Amendamentul 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
operator a obligațiilor privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,
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Or. en

Amendamentul 492
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
importatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

(a) examinarea punerii în aplicare de către 
operatorul responsabil a obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare, inclusiv sistemul de 
gestionare, gestionarea riscurilor, auditul 
efectuat de o parte terță independentă și 
divulgarea informațiilor,

Or. en

Amendamentul 493
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinarea documentelor și a 
evidențelor care demonstrează 
conformitatea adecvată cu obligațiile
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare,

(b) examinarea documentelor și a 
evidențelor care demonstrează 
conformitatea adecvată cu Orientările 
OCDE privind diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare,

Or. de

Amendamentul 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) examinarea obligațiilor de raportare 
în conformitate cu domeniul de aplicare, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 7,

Or. en

Justificare

Reflectă modificările aduse cerințelor de raportare stabilite la articolul 7 de mai sus.

Amendamentul 495
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) examinarea obligațiilor de raportare 
în conformitate cu domeniul de aplicare, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 7,

Or. en

Justificare

Reflectă schimbările aduse cerințelor de raportare prevăzute la articolul 7 de mai sus.

Amendamentul 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) examinarea obligațiilor de raportare 
în conformitate cu domeniul de aplicare, 
obiectivul și principiile stabilite la 
articolul 7,

Or. en

Amendamentul 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita 
efectuarea verificărilor menționate la 
alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

(4) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 
special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 498
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita
efectuarea verificărilor menționate la 

(4) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 
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alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 499
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita 
efectuarea verificărilor menționate la 
alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

(4) Importatorii oferă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
verificărilor menționate la alineatul (1), în 
special în ceea ce privește accesul la sedii 
și prezentarea documentelor și a 
evidențelor.

Or. de

Amendamentul 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita 
efectuarea verificărilor menționate la 
alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

(4) Operatorii acordă toată asistența 
necesară pentru a facilita efectuarea 
controalelor menționate la alineatul (1), în 
special în ceea ce privește accesul în sediu 
și prezentarea documentației sau a 
registrelor.

Or. en
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Amendamentul 501
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita 
efectuarea verificărilor menționate la 
alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

(4) Operatorii responsabili oferă toată 
asistența necesară pentru a facilita 
efectuarea verificărilor menționate la 
alineatul (1), în special în ceea ce privește 
accesul la sedii și prezentarea 
documentelor și a evidențelor.

Or. en

Amendamentul 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritățile competente din statele 
membre publică un raport prezentând în 
detaliu constatările complete ale 
verificărilor ex-post, împreună cu o 
explicație rezonabilă pentru aceste 
constatări și documentația pe care 
autoritatea competentă și-a bazat 
constatările.

Or. en

Justificare

Unul dintre principalele obiective ale regulamentului este de a spori transparența și 
responsabilitatea în ceea ce privește practicile de aprovizionare ale întreprinderilor. 
Divulgarea acestor informații susține acest obiectiv, deoarece asigură transparență în ceea 
ce privește practicile de aprovizionare, încurajând astfel întreprinderile să se aprovizioneze 
în mod responsabil.
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Amendamentul 503
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritățile competente din statele 
membre publică un raport prezentând în 
detaliu constatările complete ale 
verificărilor ex-post, împreună cu o 
explicație rezonabilă pentru aceste 
constatări și documentația pe care 
autoritatea competentă și-a bazat 
constatările.

Or. en

Amendamentul 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritățile competente din statele 
membre publică un raport prezentând în 
detaliu constatările complete ale 
verificărilor ex-post, împreună cu o 
explicație rezonabilă pentru aceste 
constatări și documentația pe care 
autoritatea competentă și-a bazat 
constatările.

Or. en
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Amendamentul 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evidența verificărilor importatorilor 
responsabili

Evidența verificărilor operatorilor

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 506
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evidența verificărilor importatorilor 
responsabili

Evidența verificărilor operatorilor

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere.

Amendamentul 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Evidența verificărilor importatorilor 
responsabili

Evidența verificărilor operatorilor

Or. en

Amendamentul 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente mențin o evidență 
a tuturor verificărilor menționate la 
articolul 10 alineatul (1), indicând, în 
special, natura acestora și rezultatele, 
precum și o evidență a eventualelor 
înștiințări privind acțiunile de remediere 
emise în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2).

Autoritatea competentă la nivelul UE 
menține o evidență a tuturor verificărilor 
menționate la articolul 10 alineatul (1), 
indicând, în special, natura acestora și 
rezultatele, precum și o evidență a 
eventualelor înștiințări privind acțiunile de 
remediere emise în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evidența verificărilor efectuate de 
autoritățile competente se păstrează pentru 
o perioadă de cel puțin 5 ani.

Evidența verificărilor efectuate de 
autoritatea competentă la nivelul UE se 
păstrează pentru o perioadă de cel puțin 5 
ani.

Or. en
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Amendamentul 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a

Instituirea unei „mărci europene de 
responsabilitate privind importarea 

minereurilor”, adresată întreprinderilor 
care operează în avalul lanțului de 

aprovizionare cu minereuri

(1) Întreprinderile care operează în avalul 
lanțului de aprovizionare și care iau 
decizia de a institui dispozițiile referitoare 
la obligația de diligență, bazându-se pe 
ghidul OCDE sau pe inițiativele sectoriale 
echivalente în materie de diligență, au 
posibilitatea de a primi o „marcă 
europeană de responsabilitate privind 
importarea minereurilor” din partea 
Comisiei.

(2) Întreprinderile europene care doresc 
să obțină această certificare transmit 
Comisiei un dosar prin care prezintă în 
detaliu măsurile de diligență instituite.

(3) Pe baza unor criterii prestabilite, 
Comisia certifică întreprinderile europene 
care operează în avalul lanțului de 
aprovizionare cu minereuri. Pentru a 
defini criteriile de acordare a mărcii, 
Comisia se bazează pe Orientările OCDE 
privind diligența necesară, putând 
consulta Secretariatul OCDE în acest 
sens. Condițiile de acordare a „mărcii 
europene de responsabilitate privind 
importul de minereuri” trebuie să fie la 
fel de stricte precum cele prevăzute de 
sistemul de certificare al OCDE.

(4) Comisia poate recunoaște o 
echivalență între sistemul european 
privind diligența necesară și dispozitivele 
sectoriale de diligență deja puse în 
aplicare de unele întreprinderi și care 
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răspund acelorași obiective de asigurare a 
securității lanțului de aprovizionare cu 
minereuri precum mecanismul european.

(5) Întreprinderile care beneficiază de 
„marca europeană de responsabilitate 
privind importul de minereuri” sunt 
încurajate să afișeze această marcă pe 
site-ul lor internet și să o utilizeze în 
informarea consumatorilor europeni.

Or. fr

Justificare

Instituirea unei mărci de responsabilitate europeană adresată întreprinderilor care urmăresc 
adoptarea unor inițiative în materie de diligență reprezintă un sistem voluntar și de 
stimulente, care va putea crea o presiune de piață asupra celorlalți factori din cadrul lanțului 
de aprovizionare. Această marcă nu va fi aplicată pe produse. Întreprinderile europene vor 
putea indica această marcă pe site-ul lor internet sau o vor putea utiliza pentru strategia lor 
de comunicare.

Amendamentul 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente fac schimb de 
informații, inclusiv cu autoritățile lor 
vamale respective, cu privire la aspectele 
legate de autocertificare și de verificările 
ex-post efectuate.

(1) Autoritatea competentă la nivelul UE 
face schimb de informații, inclusiv cu 
autoritățile lor vamale respective, cu 
privire la aspectele legate de autocertificare 
și de verificările ex-post efectuate.

Or. en

Amendamentul 512
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente fac schimb de (1) Autoritățile competente fac schimb de 
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informații, inclusiv cu autoritățile lor 
vamale respective, cu privire la aspectele 
legate de autocertificare și de verificările 
ex-post efectuate.

informații, inclusiv cu autoritățile lor 
vamale respective, cu privire la aspectele 
legate de rapoartele importatorilor și de 
verificările ex-post efectuate.

Or. de

Amendamentul 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente fac schimb de 
informații cu autoritățile competente din 
celelalte state membre și cu Comisia cu 
privire la deficiențele detectate cu ocazia 
verificărilor ex-post menționate la 
articolul 10 și cu privire la normele 
aplicabile în cazul încălcărilor în 
conformitate cu articolul 14.

(2) Autoritatea competentă la nivelul UE 
face schimb de informații cu Comisia și cu 
comisia menționată la articolul 2 litera (e)
cu privire la deficiențele detectate cu 
ocazia verificărilor ex-post menționate la 
articolul 10 și cu privire la normele 
aplicabile în cazul încălcărilor în 
conformitate cu articolul 14.

Or. en

Amendamentul 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cooperarea între autorități se 
efectuează cu respectarea deplină a 
Directivei 95/46/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, 
referitoare la protecția datelor, precum și a 
dispozițiilor din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului în ceea ce 
privește divulgarea informațiilor 
confidențiale.

(3) Cooperarea între autoritatea 
competentă la nivelul UE, Comisie și 
comisia menționată la articolul 2 litera (e) 
se efectuează cu respectarea deplină a 
Directivei 95/46/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, 
referitoare la protecția datelor, precum și a 
dispozițiilor din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului în ceea ce 
privește divulgarea informațiilor 
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confidențiale.

Or. en

Amendamentul 515
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a

Lista resurselor și a punctelor cu trafic 
intens

(1) Comisia va revizui periodic evoluțiile 
referitoare la contribuția comerțului 
mondial la resursele naturale în ceea ce 
privește conflictele și abuzurile și 
încălcările drepturilor omului în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, 
dezvoltarea standardelor responsabile 
internaționale în materie de aprovizionare 
și experiența dobândită prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament. În 
cursul revizuirii, Comisia ține seama, în 
special, de informațiile obținute de către 
Comisie în conformitate cu articolul 15 și 
în sensul articolului 15 și de informațiile 
furnizate de organizațiile internaționale 
sau ale societății civile și de părțile terțe 
afectate.

(2) Comisia revizuiește periodic domeniul 
de aplicare al anexei I și al anexei II, 
având în vedere informațiile obținute în 
temeiul alineatului (1), în vederea 
atingerii în mod eficient a scopului 
prezentului regulament, astfel cum este 
menționat la articolul 1. Anexa I va fi 
revizuită în vederea extinderii listei de 
resurse acoperite. Anexa Ia va fi revizuită 
în vederea identificării unor puncte de 
trafic intens suplimentare ale 
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transportării și trasabilității în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare cu 
resurse acoperite în vederea consolidării 
diligenței lanțului de aprovizionare cu 
privire la toate resursele din anexa I. O 
astfel de revizuire are loc cel puțin o dată 
la șase luni.

(3) Comisia deține competențele de a 
adopta acte delegate pentru a modifica 
anexele I și Ia în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 13.

Or. en

Justificare

Aceste amendamente se citesc în coroborare cu amendamentele referitoare la resursele 
acoperite și produsele acoperite, având în vedere necesitatea de a specifica beneficiarii 
obligațiilor de diligență necesară ai punctelor de trafic intens, introducerea eficace a 
mecanismului prin care resursele și actorii din punctele de trafic intens pot fi incluși în 
domeniul de aplicare al prezentului regulament prin acte delegate în locul unor proceduri 
legislative obișnuite.

Amendamentul 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comitetului Actele delegate

Or. en

Amendamentul 517
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu



AM\1055294RO.doc 299/336 PE549.420v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comitetului Exercitarea delegării de competențe

Or. en

Amendamentul 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comitetului Actele delegate

Or. en

Amendamentul 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet.
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Procedura standard privind actele delegate.

Amendamentul 520
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 522
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele relevante este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la [data intrării în vigoare a 
actului legislativ de bază sau oricare altă 
dată stabilită de către legiuitor].
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Or. en

Amendamentul 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se conferă Comisiei, pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, competența de a adopta 
actele delegate menționate la articolul 13a 
alineatul (14).

Or. en

Justificare

Procedura standard privind actele delegate.

Amendamentul 524
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a evita suprapunerea 
cerințelor de certificare, comitetul verifică 
în special dacă posibilele echivalențe cu 
legea Dodd-Frank sunt luate în 
considerare în procesul de punere în 
aplicare a prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 525
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
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Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca oricând delegarea de 
competențe menționată la articolele 
relevante. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor, specificată în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca oricând delegarea de 
competențe menționată la articolul 14. 
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competențelor, specificată în respectiva 
decizie. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en
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Justificare

Procedura standard privind actele delegate.

Amendamentul 527
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Procedura standard privind actele delegate.

Amendamentul 529
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor relevante intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu a formulat 
obiecții în termen de două luni de la data 
notificării acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 14 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu a formulat obiecții în 
termen de două luni de la data notificării 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en
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Justificare

Procedura standard privind actele delegate.

Amendamentul 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
să fie obținut prin procedură scrisă, 
această procedură se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul pentru prezentarea 
avizului, președintele comitetului ia o 
decizie în acest sens sau acest lucru este 
solicitat de majoritatea simplă în cadrul 
comitetului.

Or. en

Amendamentul 532
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
să fie obținut prin procedură scrisă, 
această procedură se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul pentru prezentarea 
avizului, președintele comitetului ia o 
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decizie în acest sens sau acest lucru este 
solicitat de majoritatea simplă în cadrul 
comitetului.

Or. en

Amendamentul 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Amendamentul 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 13a intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu a formulat obiecții în 
termen de două luni de la data notificării 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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Or. en

Amendamentul 535
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
să fie obținut prin procedură scrisă, 
această procedură se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul pentru prezentarea 
avizului, președintele comitetului ia o 
decizie în acest sens sau acest lucru este 
solicitat de majoritatea simplă în cadrul 
comitetului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care avizul comitetului trebuie 
să fie obținut prin procedură scrisă, 
această procedură se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul pentru prezentarea 
avizului, președintele comitetului ia o 
decizie în acest sens sau acest lucru este 
solicitat de majoritatea simplă în cadrul 
comitetului.

Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 13a alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 537
Daniel Caspary

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procesul legislativ, acest amendament introduce o idee propusă de Țările 
de Jos, care este discutată în prezent de Consiliu. Acest amendament a fost depus pentru a-i 
permite acestui Parlament să discute timpuriu această propunere și poziția respectivă.

Amendamentul 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European sau Consiliul 
poate revoca oricând delegarea de 
competențe menționată la articolul 13 
alineatul (2a). Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor, specificată 
în respectiva decizie. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Or. en
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Amendamentul 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Modificarea anexelor I și II

(1) Comisia va revizui periodic evoluțiile 
referitoare la contribuția comerțului 
mondial la resursele naturale în ceea ce 
privește conflictele și abuzurile și 
încălcările drepturilor omului în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, 
dezvoltarea standardelor responsabile 
internaționale în materie de aprovizionare 
și experiența dobândită prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament. În 
cursul revizuirii, Comisia ține seama, în 
special, de informațiile obținute de către 
Comisie în conformitate cu articolul 15 și 
în sensul articolului 15 și de informațiile 
furnizate de organizațiile internaționale 
sau ale societății civile și de părțile terțe 
afectate.

(2) Comisia revizuiește periodic domeniul 
de aplicare al anexei I și al anexei II, 
având în vedere informațiile obținute în 
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temeiul alineatului (1), în vederea 
atingerii în mod eficient a scopului 
prezentului regulament, astfel cum este 
menționat la articolul 1. Anexa I va fi 
revizuită în vederea extinderii listei de 
resurse acoperite. Anexa II va fi revizuită 
în vederea identificării unor puncte de 
trafic intens suplimentare ale 
transportării și trasabilității în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare cu 
resurse acoperite în vederea consolidării 
diligenței lanțului de aprovizionare cu 
privire la toate resursele din anexa I. O 
astfel de revizuire are loc cel puțin o dată 
la șase luni.

(3) Comisia poate adopta acte delegate 
pentru a extinde lista de resurse acoperite 
menționată la alineatul (2).

(4) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în 
vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecțiune în 
conformitate cu alineatul (5). Notificarea 
unui act delegat adoptat în temeiul 
prezentului articol transmisă 
Parlamentului European și Consiliului 
prezintă motivele pentru care s-a recurs la 
procedura de urgență.

(5) Parlamentul European sau Consiliul 
pot formula obiecții la un act delegat, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 13 alineatul (1a). În acest caz, 
Comisia abrogă actul imediat ce 
Parlamentul European sau Consiliul își 
notifică decizia de a formula obiecții.

Or. en

Justificare

Aceste amendamente se citesc în coroborare cu amendamentele referitoare la resursele 
acoperite și produsele acoperite, având în vedere necesitatea de a specifica beneficiarii 
obligațiilor de diligență necesară ale punctelor de trafic intens, introducerea eficace a 
mecanismului prin care resursele și actorii din punctele de trafic intens pot fi incluși în 
domeniul de aplicare al prezentului regulament prin acte delegate în locul unor proceduri 
legislative obișnuite.
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Amendamentul 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Extinderea domeniului de aplicare al 
resurselor

(1) Comisia va revizui periodic evoluțiile 
referitoare la contribuția comerțului 
mondial la resursele naturale în ceea ce 
privește conflictele și abuzurile și 
încălcările drepturilor omului în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, 
dezvoltarea standardelor responsabile 
internaționale în materie de aprovizionare 
și experiența dobândită prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament. În 
cursul revizuirii, Comisia ține seama, în 
special, de informațiile obținute de către 
Comisie în conformitate cu articolul 15 și 
în sensul articolului 15 și de informațiile 
furnizate de organizațiile internaționale 
sau ale societății civile și de părțile terțe 
afectate.

(2) Comisia revizuiește periodic domeniul 
de aplicare al anexei I, având în vedere 
informațiile obținute în temeiul 
alineatului (1), în vederea atingerii în 
mod eficient a scopului prezentului 
regulament, astfel cum este menționat la 
articolul 1. Anexa I va fi revizuită în 
vederea extinderii listei de resurse 
acoperite și a identificării unor puncte de 
trafic intens suplimentare ale 
transportării și trasabilității în ceea ce 
privește lanțurile de aprovizionare cu 
resurse acoperite în vederea consolidării 
diligenței lanțului de aprovizionare. O 
astfel de revizuire are loc cel puțin o dată 
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la șase luni.

(3) Comisia poate adopta acte delegate 
pentru a extinde lista resurselor 
reglementate de prezentul regulament, 
astfel cum se prevede la al doilea alineat. 
Comisia este competentă să modifice 
anexele I și II în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE.

Or. en

Justificare

Acest articol, împreună cu modificările la articolul 13, permit adăugarea automată a 
resurselor naturale la domeniul de aplicare a regulamentului și garantarea întreruperii 
legăturii dintre finanțarea conflictelor și comerțul cu resurse naturale.

Amendamentul 542
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme aplicabile în cazul încălcărilor Norme aplicabile în cazul încălcărilor și 
sancțiuni

Or. en

Amendamentul 543
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd normele
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(1) Comisia prevede sancțiunile 
financiare aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor prezentului regulament.
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Or. de

Amendamentul 544
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd normele 
aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor 
prezentului regulament.

(1) Statele membre prevăd normele 
aplicabile privind sancțiunile în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
asigurării punerii în aplicare a acestora.
Sancțiunile prevăzute trebuie să fie 
eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Or. en

Justificare

Acestea sunt dispoziții standard care au fost convenite în alte regulamente.

Amendamentul 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către 
importatorul responsabil.

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către operator.

Or. en
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Justificare

Utilizarea termenului „operatori” reflectă orientarea mai largă către întreprindere și 
garantează faptul că obligațiile privind diligența necesară se aplică tuturor întreprinderilor 
vizate.

Amendamentul 546
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
ł

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către 
importatorul responsabil.

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către operator.

Or. en

Justificare

Utilizarea termenului „operatori” reflectă orientarea mai largă către întreprindere și 
garantează faptul că obligațiile privind diligența necesară se aplică tuturor întreprinderilor 
vizate.

Amendamentul 547
Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către 
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importatorul responsabil. importator.

Or. de

Amendamentul 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către 
importatorul responsabil.

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către operator.

Or. en

Amendamentul 549
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către 
importatorul responsabil.

(2) În cazul unei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritățile 
competente din statele membre emit o 
înștiințare privind acțiunile de remediere 
care trebuie întreprinse de către operatorul 
responsabil.

Or. en

Amendamentul 550
Joachim Schuster
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale importatorului responsabil, 
autoritatea competentă emite 
importatorului o înștiințare de 
nerecunoaștere a certificatului său de 
importator responsabil în ceea ce privește 
mineralele sau metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și informează Comisia.

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale importatorului, autoritatea 
competentă emite importatorului o 
înștiințare privind sancțiunile financiare 
stabilite de Comisia Europeană și 
informează Comisia Europeană.

Or. de

Amendamentul 551
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale importatorului responsabil, 
autoritatea competentă emite
importatorului o înștiințare de 
nerecunoaștere a certificatului său de 
importator responsabil în ceea ce privește 
mineralele sau metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și informează Comisia.

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale operatorului, autoritatea 
competentă emite operatorului o 
înștiințare de neconformitate și informează 
Comisia.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere. Trimiterile la certificatul 
importatorului responsabil sunt redundante în baza unei reglementări obligatorii.

Amendamentul 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale importatorului responsabil, 
autoritatea competentă emite 
importatorului o înștiințare de 
nerecunoaștere a certificatului său de 
importator responsabil în ceea ce privește 
mineralele sau metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și informează Comisia.

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale operatorului, autoritatea 
competentă emite operatorului o 
înștiințare de neconformitate și informează 
Comisia.

Or. en

Amendamentul 553
ł

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale importatorului responsabil, 
autoritatea competentă emite 
importatorului o înștiințare de 
nerecunoaștere a certificatului său de 
importator responsabil în ceea ce privește 
mineralele sau metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și informează Comisia.

(3) În cazul unor acțiuni de remediere 
inadecvate ale operatorului responsabil, 
autoritatea competentă emite 
importatorului o înștiințare de 
nerecunoaștere a certificatului său de 
operator responsabil în ceea ce privește 
mineralele sau metalele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament și informează Comisia.

Or. en

Amendamentul 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

Măsuri de însoțire ale Uniunii

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în termen de 6 
luni de la adoptarea prezentului 
regulament, o propunere legislativă 
privind adoptarea de măsuri de însoțire, 
sub formă de asistență și stimulente, în 
vederea promovării implicării depline a 
întreprinderilor în aprovizionarea 
responsabilă și a respectării obligațiilor 
din prezentul regulament, ținând cont mai 
ales de nevoile specifice și dificultățile 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. it

Amendamentul 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind 
importatorii responsabili, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (2) și la 
articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (c).

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind actorii 
în sensul anexei II responsabili, astfel cum 
sunt stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (3) 
literele (a)-(b) și la articolul 7 alineatul (7) 
litera (a).

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere. A se vedea definiția pentru 
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„operator” de mai sus. Completarea „actorii responsabili în sensul anexei II” reflectă 
amendamentele la cerințele de raportare prevăzute la articolul 7 de mai sus. A se vedea, de 
asemenea, comentariile privind termenul „actor responsabil din anexa II” și articolul 8 de 
mai sus.

Amendamentul 556
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind 
importatorii responsabili, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (2) și la 
articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (c).

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind actorii 
în sensul anexei Ia, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (3) 
literele (b)-(c) și la articolul 7 alineatul (6) 
litera (a).

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă orientarea mai largă către întreprindere. A se vedea definiția pentru 
„operator” de mai sus. Completarea „actorii în sensul anexei Ia” reflectă amendamentele la 
cerințele de raportare prevăzute la articolul 7 de mai sus. A se vedea, de asemenea, 
comentariile privind termenul „actor responsabil din anexa Ia” și articolul 8 de mai sus.

Amendamentul 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind 
importatorii responsabili, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (2) și la 
articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (c).

(1) Cel târziu până la data de 30 iunie a 
fiecărui an, statele membre transmit 
Comisiei un raport privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament pe 
parcursul anului calendaristic precedent, 
incluzând toate informațiile privind actorii 
din amonte responsabili, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) 
litera (a), la articolul 7 alineatul (3) 
literele (a)-(b) și la articolul 7 alineatul (6) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
resurse incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă domeniul de aplicare mai amplu al resurselor.
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Amendamentul 559
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
resurse incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă domeniul de aplicare mai amplu al resurselor.

Amendamentul 560
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 

(3) După doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
cinci ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
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Consiliului. Consiliului.

Or. en

Amendamentul 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
resurse incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 562
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 
și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 
minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 

(3) După trei ani de la data începerii 
aplicării prezentului regulament și ulterior 
o dată la trei ani, Comisia revizuiește 
funcționarea și eficacitatea prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
promovarea și costurile aprovizionării 
responsabile cu minerale incluse în 
domeniul de aplicare al acestuia din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat. Comisia 
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analiză Parlamentului European și 
Consiliului.

prezintă un raport de analiză Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Măsuri de însoțire

(1) Pentru a întrerupe în mod efectiv 
legătura dintre exploatarea resurselor 
naturale și conflicte și pentru a asigura o 
aprovizionare responsabilă, Comisia și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
pun în aplicare măsuri de însoțire a 
prezentului regulament menite să 
îmbunătățească aprovizionarea 
responsabilă, stabilirea eficientă a 
cadrelor naționale și internaționale 
privind diligența necesară și a sistemelor 
de sprijin conexe, inclusiv a sistemelor 
fiabile de certificare și de trasabilitate și 
să abordeze nevoile în materie de 
dezvoltare legate de:

(a) exploatarea și comercializarea 
resurselor naturale care provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, precum 
și

(b) punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv:

(i) sprijinirea întreprinderilor să se 
aprovizioneze în mod responsabil din 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat 
prin furnizarea de asistență și orientări 
tehnice operatorilor, dar și alte tipuri de 
asistență și orientări, ținând seama de 
situația întreprinderilor mici și mijlocii și 
de poziția acestora în lanțul de 
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aprovizionare, pentru a facilita 
respectarea cerințelor prezentului 
regulament;

(ii) cooperarea pentru dezvoltare 
orientată, bazată pe drepturi, care 
abordează în special provocările legate de 
punerea în aplicare a aprovizionării 
responsabile la nivel local în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, inclusiv 
reducerea sărăciei, buna guvernanță și 
sectorul securității;

(iii) dialoguri semnificative în materie de 
politică privind aprovizionarea 
responsabilă cu țările terțe și alte părți 
interesate,

(iv) cooperarea strânsă cu statele membre, 
în special inițiative complementare în 
domeniul informării consumatorilor, a 
investitorilor și a clienților și atunci când 
se furnizează asistență tehnică și alt tip de 
asistență în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a).

(2) Comisia Europeană și Serviciul 
European de Acțiune Externă, după caz,
implementează obiectivele măsurilor de 
însoțire prin intermediul dialogurilor 
politice și în materie de politică, 
programare și politici interne și externe 
relevante. După caz, propunerile 
legislative ar trebui prezentate 
Parlamentului European și Consiliului.

(3) Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind măsurile de 
însoțire implementate, în conformitate cu 
acest articol, precum și impactul și 
eficacitatea acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida punerea în aplicare eficace a prezentului regulament și a aborda nevoile 
de dezvoltare conectate direct la exploatarea resurselor naturale care provin din zonele 
afectate de conflicte și cu riscuri ridicate, trebuie puse în aplicare măsuri însoțitoare. 
Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă aplică și dezvoltă în continuare o abordare 



AM\1055294RO.doc 325/336 PE549.420v01-00

RO

integrată a UE față de sursele de aprovizionare responsabile, astfel cum este prevăzut în 
Comunicarea comună intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din 
zone de conflict și din zone cu risc ridicat. Către o abordare integrată la nivelul UE”. 

Amendamentul 564
Ska Keller
în numele Grupului Verts/ALE
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Măsuri de însoțire

(1) Pentru a întrerupe în mod efectiv 
legătura dintre exploatarea resurselor 
naturale și conflicte și pentru a asigura o 
aprovizionare responsabilă, Comisia și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
pun în aplicare măsuri de însoțire a 
prezentului regulament menite să 
îmbunătățească aprovizionarea 
responsabilă, stabilirea eficientă a 
cadrelor naționale și internaționale 
privind diligența necesară și a sistemelor 
de sprijin conexe, inclusiv a sistemelor 
fiabile de certificare și de trasabilitate și 
să abordeze nevoile în materie de 
dezvoltare legate de:

(a) exploatarea și comercializarea 
resurselor naturale care provin din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat, precum 
și

(b) punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv:

(i) sprijinirea întreprinderilor să se 
aprovizioneze în mod responsabil din 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat 
prin furnizarea de asistență și orientări 
tehnice operatorilor, dar și alte tipuri de 
asistență și orientări, ținând seama de 
situația întreprinderilor mici și mijlocii și 
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de poziția acestora în lanțul de 
aprovizionare, pentru a facilita 
respectarea cerințelor prezentului 
regulament;

(ii) cooperarea pentru dezvoltare 
orientată, bazată pe drepturi, care 
abordează în special provocările legate de 
punerea în aplicare a aprovizionării 
responsabile la nivel local în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, inclusiv 
reducerea sărăciei, buna guvernanță și 
sectorul securității;

(iii) dialoguri semnificative în materie de 
politică privind aprovizionarea 
responsabilă cu țările terțe și alte părți 
interesate,

(iv) cooperarea strânsă cu statele membre, 
în special inițiative complementare în 
domeniul informării consumatorilor, a 
investitorilor și a clienților și atunci când 
se furnizează asistență tehnică și alt tip de 
asistență, în conformitate cu punctul (i);

(2) Comisia Europeană și Serviciul 
European de Acțiune Externă, după caz, 
implementează obiectivele măsurilor de 
însoțire prin intermediul dialogurilor 
politice și în materie de politică, 
programare și politici interne și externe 
relevante. După caz, propunerile 
legislative ar trebui prezentate 
Parlamentului European și Consiliului.

(3) Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind măsurile de 
însoțire implementate, în conformitate cu 
acest articol, precum și impactul și 
eficacitatea acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida punerea în aplicare eficace a prezentului regulament și a aborda nevoile 
de dezvoltare conectate direct la exploatarea resurselor naturale care provin din zonele 
afectate de conflicte și cu riscuri ridicate, trebuie puse în aplicare măsuri însoțitoare. 
Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă aplică și dezvoltă în continuare o abordare 
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integrată a UE față de sursele de aprovizionare responsabile, astfel cum este prevăzut în 
Comunicarea comună intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din 
zone de conflict și din zone cu risc ridicat. Către o abordare integrată la nivelul UE”. 

Amendamentul 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Măsuri de însoțire

(1) Pentru a întrerupe în mod efectiv 
legătura dintre exploatarea resurselor 
naturale și conflicte și pentru a asigura o 
aprovizionare responsabilă, Comisia și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
pun în aplicare măsuri de însoțire a 
prezentului regulament menite să 
îmbunătățească aprovizionarea 
responsabilă, stabilirea eficientă a 
cadrelor naționale și internaționale 
privind diligența necesară și a sistemelor 
de sprijin conexe, inclusiv a sistemelor 
fiabile de certificare și de trasabilitate și 
să abordeze nevoile în materie de 
dezvoltare legate de (i) exploatarea și 
comercializarea resurselor naturale care 
provin din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat, precum și (ii) punerea în aplicare 
a prezentului regulament, inclusiv:

(a) sprijinirea întreprinderilor să se 
aprovizioneze în mod responsabil din 
zonele de conflict și zonele cu risc ridicat 
prin furnizarea de asistență și orientări 
tehnice operatorilor, dar și alte tipuri de 
asistență și orientări, inclusiv sub formă 
de materiale scrise, ținând seama de 
situația întreprinderilor mici și mijlocii și 
de poziția acestora în lanțul de 
aprovizionare, pentru a facilita 
respectarea cerințelor prezentului 
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regulament;

(b) cooperarea pentru dezvoltare 
orientată, bazată pe drepturi, care 
abordează în special provocările legate de 
punerea în aplicare a aprovizionării 
responsabile la nivel local în zonele de 
conflict și zonele cu risc ridicat, inclusiv 
reducerea sărăciei, buna guvernanță și 
sectorul securității;

(c) dialoguri semnificative în materie de 
politică privind aprovizionarea 
responsabilă cu țările terțe și alte părți 
interesate,

(d) cooperarea strânsă cu statele membre, 
în special inițiative complementare în 
domeniul informării consumatorilor, a 
investitorilor și a clienților și atunci când 
se furnizează asistență tehnică și alt tip de 
asistență în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a).

(2) Comisia Europeană și Serviciul 
European de Acțiune Externă, după caz, 
implementează obiectivele măsurilor de 
însoțire prin intermediul dialogurilor 
politice și în materie de politică, 
programare și politici interne și externe 
relevante. După caz, propunerile 
legislative ar trebui prezentate 
Parlamentului European și Consiliului.

(3) Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport anual privind măsurile de 
însoțire implementate, în conformitate cu 
acest articol, precum și impactul și 
eficacitatea acestora.

Or. en

Justificare

Pentru a consolida punerea în aplicare eficace a prezentului regulament și a aborda nevoile 
de dezvoltare conectate direct la exploatarea resurselor naturale care provin din zonele 
afectate de conflicte și cu riscuri ridicate, trebuie puse în aplicare măsuri însoțitoare. 
Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă aplică și dezvoltă în continuare o abordare 
integrată a UE față de sursele de aprovizionare responsabile, astfel cum este prevăzut în 
Comunicarea comună intitulată „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din 
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zone de conflict și din zone cu risc ridicat. Către o abordare integrată la nivelul UE”. 

Amendamentul 566
ł

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la... *

___________________________

*JO: a se introduce data: doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament se aplică de la…*.

_______________________

*JO: a se introduce data: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. it

Amendamentul 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Anexa I - descrierea produselor - rândurile 17 a - 17 n (noi)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Crom

Antracit

Cobalt

Cupru

Diamante

Aur

Jad

Lapis lazuli

Pământuri rare

Rubin

Safir

Tantal

Staniu

Tungsten

Or. en

Justificare

Modificarea reflectă domeniul de aplicare mai amplu al resurselor. A se vedea definiția 
pentru „resurse acoperite”. A se reține că Comisia revizuiește în prezent anexa I în vederea 
extinderii listei de resurse acoperite (a se vedea noul articol 14).

Amendamentul 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

Lista mineralelor și metalelor incluse în domeniul de aplicare a regulamentului clasificate în 
conformitate cu Nomenclatura combinată 

Cod NC Descrierea produsului

2609 00 00 Minereuri de staniu și concentratele lor
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2611 00 00 Minereuri de tungsten și concentratele lor

2615 90 00 Minereuri de tantal și concentratele lor

2616 90 00 Minereuri de aur și concentratele lor

2825 90 40 Oxizi și hidroxizi de tungsten

2849 90 30 Carburi de tungsten

2849 90 50 Carburi de tantal

7108 Aur, sub formă brută sau semiprelucrată sau 
sub formă de pulbere

8001 Staniu, sub formă brută

8003 00 00 Bare, tije, profile și sârme din staniu

8007 00 Alte articole din staniu

8101 10 00 Pulberi de tungsten

8101 94 00 Tungsten sub formă brută, inclusiv barele și 
tijele simplu obținute prin sinterizare

8101 96 00 Sârmă de tungsten

8101 99 Bare și tije, altele decât cele simplu obținute 
prin sinterizare, profile, table, benzi și folii și 
alte articole din tungsten

8103 20 00 Tantal sub formă brută, inclusiv barele și 
tijele simplu obținute prin sinterizare; pulberi

8103 90 Bare și tije din tantal, altele decât cele simplu 
obținute prin sinterizare, profile, table, benzi 
și folii și alte articole din tantal

Amendamentul

Lista resurselor incluse în domeniul de aplicare a regulamentului

Minerale

Metale

Pietre semiprețioase

Pietre prețioase

Or. en

Amendamentul 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Propunere de regulament
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Anexa I

Textul propus de Comisie

Cod NC Descrierea produsului

2609 00 00 Minereuri de staniu și concentratele lor

2611 00 00 Minereuri de tungsten și concentratele lor

2615 90 00 Minereuri de tantal și concentratele lor

2616 90 00 Minereuri de aur și concentratele lor

2825 90 40 Oxizi și hidroxizi de tungsten

2849 90 30 Carburi de tungsten

2849 90 50 Carburi de tantal

7108 Aur, sub formă brută sau semiprelucrată 
sau sub formă de pulbere

8001 Staniu, sub formă brută

8003 00 00 Bare, tije, profile și sârme din staniu

8007 00 Alte articole din staniu

8101 10 00 Pulberi de tungsten

8101 94 00 Tungsten sub formă brută, inclusiv barele 
și tijele simplu obținute prin sinterizare

8101 96 00 Sârmă de tungsten

8101 99 Bare și tije, altele decât cele simplu 
obținute prin sinterizare, profile, table, 
benzi și folii și alte articole din tungsten

8103 20 00 Tantal sub formă brută, inclusiv barele și 
tijele simplu obținute prin sinterizare; 
pulberi

8103 90 Bare și tije din tantal, altele decât cele 
simplu obținute prin sinterizare, profile, 
table, benzi și folii și alte articole din 
tantal

Amendamentul

Minerale

Metale

Pietre prețioase

Pietre semiprețioase
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Amendamentul 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia

Lista punctelor de trafic intens 
identificate în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare cu resurse acoperite

– „topitorii”,

– „rafinării”.

Or. en

Justificare

Noua anexă Ia este relevantă pentru definirea „operatorilor în sensul anexei II”, a „actorilor 
în sensul anexei Ia” și a „actorilor responsabili din anexa Ia”. Obligațiile specifice se aplică 
operatorilor care acționează ca puncte de trafic intens în lanțurile de aprovizionare 
relevante, inclusiv în topitorii și rafinării.

Amendamentul 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Propunere de regulament
Anexa II – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modelul listei cu topitoriile și rafinăriile 
responsabile prevăzute la articolul 8

Modelul listei cu actorii responsabili în 
sensul anexei Ia

Or. en

Amendamentul 573
Ska Keller, Judith Sargentini
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Propunere de regulament
Anexa II 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana A: Denumirea topitoriilor și 
rafinăriilor în ordine alfabetică

Coloana A: Denumirea actorului din 
anexa Ia în ordine alfabetică

Coloana B: Adresa topitoriei sau rafinăriei Coloana B: Adresa actorului din anexa Ia

Coloana C: (*) indicator al implicării 
topitoriei sau rafinăriei responsabilă în 
activități de aprovizionare cu minerale 
provenind din zone de conflict și din zone 
cu risc ridicat

Coloana C: categoria actorului menționat 
în anexa Ia

Coloana D: (*) indicator al implicării 
actorului menționat în anexa Ia în 
activități de aprovizionare responsabilă cu 
resurse provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat

Or. en

Amendamentul 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa

Lista punctelor de trafic intens 
identificate în lanțurile de aprovizionare 

cu resurse acoperite

– „topitorii”,

– „rafinării”,

– „turnătorii”,

- „schimburi de materii prime”

- „schimburi de diamante și de pietre 
scumpe”
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Amendamentul 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa

Modelul listei actorilor din amonte 
menționați la articolul 8

Coloana A: Denumirea actorilor din 
amonte în ordine alfabetică

Coloana B: Adresa topitoriei sau 
rafinăriei

Coloana C: Activitatea economică a 
actorului

Coloana D: (*) indicator al implicării 
actorului în amonte în activități de 
aprovizionare responsabilă cu resurse 
provenind din zone de conflict și zone cu 
risc ridicat

Or. en

Amendamentul 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Propunere de regulament
Anexa II b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIb

Lista cu actorii responsabili din anexa II

Coloana A: Denumirea actorilor 
menționați în anexa II în ordine 
alfabetică
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Coloana B: Adresa actorilor menționați în 
anexa II

Coloana C: Categoria actorilor 
menționați în anexa II

Coloana D: indicator al implicării 
actorului menționat în anexa II în 
activități de aprovizionare responsabilă cu 
resurse provenind din zone de conflict și 
zone cu risc ridicat

Or. en


