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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de 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 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0111),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0092/2014),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare (A8-0000/2015),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Directiva 2014/95/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a impune întreprinderilor 
mari, cu peste 500 de angajați să divulge 
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informații cu privire la o serie de politici, 
inclusiv drepturile omului, combaterea 
corupției și a diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare. Directiva 
prevede ca Comisia să elaboreze orientări 
pentru a facilita divulgarea acestor 
informații. Comisia ar trebui să aibă în 
vedere includerea în aceste orientări a 
unor indicatori de performanță în ceea ce 
privește minereurile din zonele de 
conflict.

__________________
1a Directiva 2014/95/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 
octombrie 2014 de modificare a Directivei 
2013/34/UE în ceea ce privește 
prezentarea de informații nefinanciare și 
de informații privind diversitatea de către 
anumite întreprinderi și grupuri mari (JO 
L 330, 15.11.2014, p. 1).

Or. en

Justificare

The directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large groups 
and companies (Directive 2014/95/EU), which was adopted by Parliament and Council in 
2014 and which will be applicable in 2017, enhances business transparency on social and 
environmental matters and also covered supply chain due diligence. The Commission will 
need to draft the guidelines on the methodology in 2016 and use of international standards 
and non-financial performance indicators in order to assist undertakings in their reporting.
In this context the rapporteur wants the Commission also to include reporting on supply chain 
due diligence in relation to conflict minerals. This reporting requirement for large groups and 
companies needs to be coordinated with the decision making on the Regulation proposed by 
the Commission.

Amendamentul 2

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

(11b) Multe din 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

Justificare

Raportorul dorește să evite dublarea auditărilor și să introducă coerența între sistemele 
existente de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. În acest sens, raportorul 
dorește să creeze o procedură de recunoaștere a echivalenței după verificarea de către 
Comisie.

Amendamentul 3

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 

(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 lucru se aplică 
metalelor reciclate, care au trecut și prin 
etape ulterioare în cadrul procesului de 
transformare. Prin urmare, o listă a 
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practicile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare.

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

Justificare

Materiale brute secundare, minereurile reciclate merită un tratament special, întrucât au 
terminat deja un ciclu de viață și este imposibil să li se urmărească originile. Pentru a se 
evita amestecarea minereurilor reciclate cu minereurile provenite din zonele de conflict, este 
nevoie în continuare de diligența necesară, iar metalele care se presupune în mod rezonabil 
că sunt reciclate ar trebui să fie excluse din sfera de aplicare a regulamentului. 

Amendamentul 4

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. 182/2011.

(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 importatorilor responsabili,
lista cu topitoriile și rafinăriile responsabile 
și la lista cu autoritățile competente din 
statele membre ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011.

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să includă o listă a importatorilor responsabili sub forma unei anexe la 
regulament. Întrucât Comisia elaborează aceste liste cu o marjă mică de apreciere, care nu 
depășește simpla implementare, actele de punere în aplicare par a fi alegerea potrivită.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

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 
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

Justificare

Raportorul este conștient de provocările complexe implicate, dar speră că Comisia va fi în 
măsură să înființeze structurile necesare pentru intrarea în funcțiune a sistemului în doi ani. 

Amendamentul 6

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 

(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, 
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 
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obligatorii, obligatorii,

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că regulamentul ar trebui să funcționeze timp de cel puțin doi ani 
înaintea unei reevaluări adecvate. Având în vedere că Comisia va avea nevoie de doi ani 
pentru a înființa structurile necesare pentru funcționarea sistemului, ar fi potrivit ca 
reevaluarea să aibă loc la doi ani după începerea aplicării. O a doua reevaluare nu ar trebui 
să aibă loc după șase ani (cum a propus Comisia), ci după trei ani.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În Comunicarea lor comună din 5 
martie 20141a, 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. 

__________________
1a Comunicarea comună către 
Parlamentul European și Consiliu privind 
„aprovizionarea responsabilă cu 
minereuri provenind din zone afectate de 
conflicte și zone cu risc ridicat”, din 5 
martie 2014 (JOIN(2014) 8 final)

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că, deși prezentul regulament este un instrument pur comercial, este 
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important să îl privim într-un context mai larg pentru a evalua eficacitatea acestuia. Prin 
urmare, măsurile de însoțire propuse de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate ar trebui să fie luate în considerare, 
iar punerea lor în aplicare să fie promovată. 

Amendamentul 8

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

Or. en

Justificare

Textul adăugat este o definiție cuprinsă în Orientările OCDE. Metalele care se presupune în 
mod rezonabil că sunt reciclate merită un tratament special, întrucât au terminat deja un 
ciclu de viață și este imposibil să li se urmărească originile. Pentru a se evita amestecarea 
metalelor reciclate cu metalele provenite din zonele de conflict, este nevoie în continuare de 
diligența necesară, iar metalele care se presupune în mod rezonabil că sunt reciclate ar 
trebui să fie excluse din sfera de aplicare a regulamentului. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „importator” înseamnă orice persoană (g) „importator” înseamnă orice persoană 
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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 Consiliului;

fizică sau juridică stabilită în Uniune care 
face o declarație de punere în liberă 
circulație de minereuri și metale incluse 
în sfera de aplicare a prezentului 
regulament, în nume propriu sau în 
numele persoanei în numele căreia se 
face o astfel de declarație. Un 
reprezentant care face declarația, 
acționând în numele unei alte persoane și 
pentru aceasta sau un reprezentant care 
acționează în nume propriu și pentru o 
altă persoană sunt, de asemenea, 
considerate a fi un importator în sensul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a elimina orice lacune existente, raportorul urmărește să includă atât agentul care 
efectuează importul, cât și întreprinderea în numele căreia se face declarația vamală în 
definiția importatorului. Atât agentul, cât și întreprinderea importatoare în numele căreia se 
face declarația vamală sunt invitați să se autocertifice în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „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 
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metale reciclate;

Or. en

Justificare

Raportorul propune să se utilizeze definiția metalelor reciclate utilizată de OCDE în 
Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de 
aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. De asemenea, Orientările OCDE exclud metalele care se presupune în mod rezonabil 
că sunt reciclate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) „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

Justificare

Raportorul dorește să evite duplicarea auditurilor și să asigure coerența între sistemele 
sectoriale existente. În acest sens, raportorul dorește să creeze o procedură de recunoaștere a 
echivalenței după verificarea de către Comisie. Mai întâi trebuie să se definească sistemele 
sectoriale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 a 

Lista importatorilor responsabili

(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 
enumeră denumirile și adresele 
importatorilor de minereuri și metale 
cuprinse în sfera de aplicare a prezentului 
regulament. 

(2) Comisia adoptă lista utilizând modelul 
din anexa Ia și în concordanță cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 13 alineatul (2).

(3) Comisia actualizează și publică, în 
timp util, inclusiv pe internet, informațiile 
incluse în listă. Comisia elimină din listă 
denumirile importatorilor care, în cazul 
unor acțiuni de remediere inadecvate ale 
importatorilor responsabili, nu mai sunt 
recunoscuți drept importatori responsabili 
de către statele membre în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (3). 

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să acorde vizibilitate eforturilor acelor întreprinderi care își iau 
angajamente în acest domeniu. Pentru a realiza acest lucru, raportorul recomandă Comisiei 
să întocmească o listă a importatorilor responsabili pe baza rapoartelor privind punerea în 
aplicare a regulamentului de către statele membre. Această listă poate oferi întreprinderilor 
un stimulent suplimentar pentru a participa la sistem, iar în urma mediatizării pozitive un 
impuls pentru concurenți să facă același lucru.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 b 

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 implementată 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 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 
echivalenței 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 
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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) Importatorii responsabili de minereuri 
și metale 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

Justificare

The rapporteur wants to avoid duplication of audits and ensure coherence with the existing 
industry schemes, recognizing the responsible efforts already done by industry associations.
To that end, the rapporteur wants to create a procedure for recognition of equivalence after 
verification by the Commission. A procedure for withdrawal of the recognition is included as 
well. For the sake of efficiency for the responsible importers, the rapporteur wants to give 
publicity to this list on internet. Your rapporteur also wants responsible importers that 
sourced from an industry scheme for which a recognition of equivalence has been granted to 
be exempted from the independent third party audit.

Amendamentul 14

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 utilizând modelul 
din anexa II și în conformitate cu
procedura de consultare menționată la 
articolul 13 alineatul (2). Secretariatul 
OCDE este consultat.
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Or. en

Justificare

Raportorul modifică formularea legată de comitologie, utilizând modelele corecte și pune 
articolul 9 alineatul (2) în concordanță cu articolul 13 alineatul (2), în care se propune 
procedura de consultare.

Amendamentul 15

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 și publică, în timp 
util, inclusiv pe internet, 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. 

Or. en

Justificare

Raportorul modifică formularea legată de comitologie, utilizând modelele corecte și pune 
articolul 9 alineatul (2) în concordanță cu articolul 13 alineatul (2), în care se propune 
procedura de consultare. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie de a publica, (2) Comisia adoptă o decizie de a publica, 
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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.

inclusiv pe internet, o listă cu autoritățile 
competente utilizând modelul din anexa III 
și în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 13 
alineatul (2). Comisia actualizează lista în 
mod periodic.

Or. en

Justificare

Raportorul modifică formularea legată de comitologie, utilizând modelele corecte și pune 
articolul 9 alineatul (2) în concordanță cu articolul 13 alineatul (2), în care se propune 
procedura de consultare. 

Amendamentul 17

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

Justificare

Raportorul dorește să se asigure că o autoritate competentă dintr-un stat membru nu 
abuzează de puterea sa discreționară și că va efectua controale atunci când este în posesia 
unor cereri motivate în mod corespunzător. De aceea, raportorul dorește să înlocuiască 
„poate” cu „se”.
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Amendamentul 18

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

Justificare

Raportorul consideră că nu există nicio justificare pentru neincluderea în acest raport a 
clauzei referitoare la cazul în care nu se emite niciun aviz și, prin urmare, propune 
eliminarea părții a doua a articolului 13 alineatul (2).

Amendamentul 19

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 
importatorii responsabili, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 7 alineatul (1) litera 
(a), la articolul 7 alineatul (2), la articolul 7 
alineatul (3) literele (a) și (c) și la articolul 
7 a alineatul (1). 
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Or. en

Justificare

Întrucât statele membre trebuie să furnizeze informații privind denumirile și adresele 
importatorilor responsabili [a se vedea articolul 7 a alineatul (1)], acestea trebuie incluse, de 
asemenea, în articolul 15, alineatul (1).

Amendamentul 20

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 doi 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 
prezintă un raport de analiză Parlamentului 
European și Consiliului. 

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că regulamentul ar trebui să funcționeze timp de cel puțin doi ani 
înaintea unei reevaluări adecvate. Având în vedere că Comisia va avea nevoie de doi ani 
pentru a înființa structurile necesare pentru funcționarea sistemului, ar fi potrivit ca 
reevaluarea să aibă loc la doi ani după începerea aplicării. O a doua reevaluare nu ar trebui 
să aibă loc după șase ani (cum a propus Comisia), ci după trei ani.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)
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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

Justificare

Raportorul înțelege că va fi nevoie de doi ani pentru înființarea structurilor necesare pentru 
funcționarea sistemului și, prin urmare, propune ca aplicarea să înceapă la doi ani de la 
intrarea în vigoare a regulamentului. 

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I a 

Modelul listei importatorilor responsabili 
menționat la articolul 3

Coloana A: Denumirea importatorilor în 
ordine alfabetică

Coloana B: Adresa importatorilor

Or. en

Justificare

Raportorul sprijină sugestia din comunicare de a acorda vizibilitate eforturilor acelor 
întreprinderi care își iau angajamente în acest domeniu. Pentru a realiza acest lucru, 
raportorul recomandă Comisiei să întocmească o listă a importatorilor responsabili pe baza 
rapoartelor privind punerea în aplicare a regulamentului de către statele membre. Această 
listă poate oferi întreprinderilor un stimulent suplimentar pentru a participa la sistem, iar în 
urma mediatizării pozitive un impuls pentru concurenți să facă același lucru.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa II – Modelul listei topitoriilor și rafinăriilor responsabile menționat la articolul 8 
– Coloana C a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloana C a: Tipul de minereu

Or. en

Justificare

Raportorul dorește să atingă nivelul maxim de transparență și accesibilitate a listei 
topitoriilor și rafinăriilor. Ar fi bine dacă lista ar avea o coloană suplimentară, indicând tipul 
de minereu (staniu, tantal, tungsten sau aur). Cu o funcție de căutare corespunzătoare, acest 
instrument ar putea fi foarte accesibil și ar promova presiunile pieței pentru toate topitoriile 
și rafinăriile care doresc să se califice pentru includerea pe lista topitoriilor și rafinăriilor 
responsabile.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 5 martie 2014, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă vizând să 
îngreuneze finanțarea activităților grupurilor armate din zone afectate de conflicte și din zone 
cu grad ridicat de risc prin extracția și comerțul cu minerale. Abordarea va pune accentul pe 
simplificarea modalităților prin care întreprinderile se aprovizionează cu staniu, tantal, 
tungsten și aur în mod responsabil și să încurajeze canalele comerciale legitime.

Contextul istoric

Prezenta propunere este o contribuție a UE la eforturile internaționale de a soluționa 
problemele din țările bogate în resurse, dar vulnerabile la conflictele armate, precum cele din 
regiunea Marilor Lacuri și trage învățăminte din aceste eforturi. Cele mai cunoscute dintre 
acestea au fost adoptate în 2011 și, respectiv, în 2010: 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 (Orientările OCDE privind diligența 
necesară) și secțiunea 1502 din Legea adoptată de SUA pentru reforma Wall Street și 
protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

Conținut

Comisia propune un proiect de regulament, de asemenea ca răspuns la rezoluțiile 
Parlamentului, prin care creează un sistem al UE de autocertificare pentru importatorii de 
staniu, tantal, tungsten și aur care aleg să importe în mod responsabil în Uniune.
Autocertificarea impune întreprinderilor care importă aceste metale și minereurile acestora să 
exercite „diligența necesară”, adică să evite cauzarea de prejudicii pe teren - prin 
monitorizarea și administrarea achizițiilor și vânzărilor în conformitate cu cele cinci etape ale 
Orientărilor OCDE privind diligența necesară emise de Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE). Regulamentul oferă importatorilor din UE ocazia să-și 
intensifice eforturile actuale de a asigura că folosesc lanțuri de aprovizionare curate în cadrul 
schimburilor comerciale legitime cu operatorii din țările afectate de conflicte. Pentru a mări 
gradul de responsabilitate publică al topitoriilor și rafinăriilor, a spori transparența lanțului de 
aprovizionare și a facilita aprovizionarea responsabilă cu minerale, UE intenționează să 
publice o listă anuală a „topitoriilor și rafinăriilor responsabile” la nivelul UE și la nivel 
mondial. Cu peste 400 de întreprinderi care importă astfel de minereuri și metale, UE se 
numără printre cele mai importante piețe pentru staniu, tantal, tungsten și aur.

Sprijin pentru propunerea Comisiei

Raportorul sprijină, în general, propunerea de regulament al Comisiei. Propunerea pune 
accentul pe cel mai eficient nivel din lanțul de aprovizionare al UE pentru aceste minereuri, 
topitorii și rafinării de minereuri pentru a facilita fluxul de informații privind diligența 
necesară până la utilizatorii finali. Topitoriile și rafinăriile reprezintă ultimul punct până la 
care originea mineralelor mai poate fi urmărită. Orice informații care pot fi obținute de la 
topitoriile și rafinăriile cu privire la furnizorii acestora este importantă pentru diligența 
necesară. Propunerea Comisiei permite companiilor din UE să se conformeze mai bine 
cerințelor legii Dodd Frank.
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De asemenea, raportorul este de acord cu faptul că acest sistem al UE (precum Orientările 
OCDE) ar trebui să cuprindă toate zonele de conflict și zonele cu risc ridicat. Spre deosebire 
de legea Dodd Frank din SUA, care, până în prezent, se concentrează numai asupra regiunii 
Marilor Lacuri, UE dorește ca întreprinderile din întreaga lume să evite a cauza prejudicii. 
Raportorul este de părere că UE nu ar trebui să întocmească o listă cu zonele de conflict și 
zonele cu risc ridicat, ci mai degrabă să ofere întreprinderilor instrumentele de care au nevoie 
pentru diligența necesară sub forma unui manual.

Raportorul sprijină, de asemenea, abordarea voluntară, care se reflectă în propunerea 
Comisiei. El consideră că presiunile pieței în cadrul pieței transparente de mici dimensiuni a 
importatorilor, topitoriilor și rafinăriilor ar trebui să conducă la un nivel ridicat de participare. 
Raportorul salută măsurile adiacente prevăzute în comunicarea de însoțire1 pentru promovarea 
unor niveluri ridicate de participare și speră că nu numai că aceste măsuri pot fi implementate 
în paralel cu regulamentul, dar și că Parlamentul va fi, de asemenea, informat cu privire la 
punerea în aplicare a acestora.

În plus, raportorul este de părere că alegerea abordării voluntare permite UE să conlucreze 
mai eficient cu sistemele de diligență necesară din cadrul lanțului de aprovizionare elaborate 
de asociațiile de întreprinderi care, în conformitate Orientările OCDE, au stabilit norme la 
nivel mondial în domeniile lor.

Importatorii responsabili se pot aproviziona de la topitorii/rafinării care dispun de un audit 
efectuat de o terță parte. Prin intermediul acestor audituri, sistemul UE va oferi o mai bună 
înțelegere a furnizorilor și minelor. Creșterea treptată a numărului de topitorii auditate va 
permite adaptarea sectorului la norme fără a exista șocuri la nivelul aprovizionării.

Abordarea voluntară va stârni interesul avangardei întreprinderilor responsabile pentru 
participare. Acest grup se va extinde treptat ca urmare a presiunilor concurenței de pe piață. 
Întreprinderile pot alege să se alăture în ritmul lor propriu. O decizie de a se alătura poate fi 
bine pregătită, iar costurile și impactul vor fi limitate.

Raportorul dorește să colaboreze cu întreprinderile responsabile pentru a se evita penuriile 
temporare în aprovizionare și reducerea activității economice în zonele afectate de conflicte și 
pentru a promova schimburile comerciale legitime.

Directiva privind raportarea nefinanciară

Raportorul este în favoarea utilizării instrumentelor existente pentru a promova raportarea cu 
privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a comerțului cu minereuri. 
Directiva privind raportarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de 
către întreprinderile și grupurile mari impune întreprinderilor mari, cu peste 500 de angajați, 
să divulge informații cu privire la politicile privind drepturile omului, combaterea corupției și 
diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Directiva prevede ca, în 2016, Comisia 
să elaboreze orientări pentru a facilita divulgarea acestor informații de la intrarea în vigoare a 
acesteia în 2017. Raportorul va contribui la eforturile de a convinge Comisia să includă în 
aceste orientări indicatori de performanță referitori la obligația de a divulga informații cu 
privire la comerțul cu minereurile care fac obiectul prezentului regulament. Problemele legate 

                                               
1 Comunicare comună privind aprovizionarea responsabilă cu minereuri provenind din zone afectate de conflicte 
și zone cu risc ridicat: către o abordare integrată la nivelul Uniunii Europene, (JOIN (2014) 8)



PR\1047684RO.doc 25/26 PE546.838v01-00

RO

de implicarea întreprinderii în comerțul cu minereuri provenite din zonele de conflict, având 
ca posibil efect colateral alimentarea conflictelor, sunt prea importante pentru a fi ignorate în 
acest context. Din momentul în care Comisia s-a angajat în acest sens, cerințele de raportare 
prevăzute în Orientările OCDE vor fi, de asemenea, operaționale și pentru întreprinderile mari 
din UE.

Întreprinderile mici și mijlocii

Raportorul consideră că întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să ajutate să poată participa la 
sistemul UE dacă doresc să facă parte din avangardă, dar nu dorește ca acestea să fie forțate. 
Raportorul consideră, de asemenea, că, în această privință, Comisia este îndreptățită să opteze 
pentru abordarea voluntară. Cu stimulente și asistență adecvate, astfel cum se prevede în 
măsurile de însoțire, IMM-urile pot fi convinse să participe de bună voie și în conformitate cu 
o raționamentul lor de afaceri.

Către un regulament mai eficient

Raportorul propune mai multe amendamente cu scopul de a face regulamentul mai eficient. În 
opinia raportorului, pentru a nu penaliza operatorii care respectă mediul înconjurător, este 
corect să se urmeze OCDE și să se excludă metalele care se presupune, în mod rezonabil, că 
sunt reciclate. Acest lucru reflectă atât înțelepciunea practică a orientărilor OCDE, cât și 
diligența necesară de care va fi nevoie în permanență pentru a se pune capăt abuzurilor.

În cadrul lanțului de aprovizionare au fost elaborate multe alte sisteme de diligență necesară. 
Raportorul dorește să evite dublarea auditare. Un sistem voluntar ar trebui să fie cât mai 
eficient și mai eficace posibil. Comisia ar trebui să elaboreze instrumente adecvate pentru a 
evalua activitatea celorlalte sisteme de diligență necesară din cadrul lanțului de aprovizionare. 
Ar trebui dezvoltate criterii clare pentru a decide care dintre aceste sisteme ar trebui să fie 
recunoscut(e).

Raportorul este în favoarea unei reevaluări în trei ani ca un moment important în crearea unui 
sistem cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, calendarul reevaluării va depinde momentul 
în care sistemul va deveni operațional. Este necesar să fi trecut două cicluri anuale înainte ca o 
reevaluare să poată fi efectuată în mod serios.

Creșterea participării la sistem cu ajutorul unor stimulente adecvate 

Raportorul dorește să acorde o maximă vizibilitate acelor întreprinderi care vor alege calea 
cea bună. Lista topitoriilor ar trebui să includă o coloană cu minereul și să grupeze 
topitoriile/rafinăriile în funcție de minerale, astfel încât importatorii și alții să poată consulta 
cu ușurință acest document.

În aceeași ordine de idei, raportorul dorește să stabilească o listă a importatorilor responsabili. 
Acești importatori care decid să facă eforturi suplimentare ar trebui să fie recunoscuți și să 
aibă posibilitatea, din acest motiv, să câștige din perspectiva imaginii publice. Acest obiectiv 
s-ar putea realiza cu ajutorul unei liste a importatorilor responsabili.

Raportorul este de părere că participarea importatorilor și topitoriilor/rafinăriilor este esențială 
pentru succesul acestui regulament. Utilizarea unor măsuri de însoțire, cum ar fi stimulente 
pentru IMM-uri, va duce la participarea mult mai multor importatori, fapt care va îmbunătăți 
sistemul.
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Raportorul dorește, de asemenea, lărgirea definiției importatorilor pentru a permite 
comercianților să se autocertifice și să participe la noul sistem.

Implicarea Parlamentului și comitologia

Raportorul este conștient de faptul că numeroase chestiuni de ordin practic vor fi abordate în 
contextul manualelor și al documentelor de orientare. Raportorul dorește să discute în cadrul 
Parlamentului, între colegi, cum se poate găsi echilibrul corect în ceea ce privește 
flexibilitatea operațională cu privire la implementare și, pe de altă parte, implicarea corectă a 
legiuitorului cu privire la chestiuni importante de ordin practic, cum ar fi frecvența auditărilor 
necesare.

Pe lângă aceasta, raportorul dorește să propună unele amendamente referitoare la comitologie. 
Atunci când regulamentul într-adevăr nu va permite existența niciunei puteri discreționare 
pentru Comisie, ci doar cerința ca aceasta să implementeze, actele de punere în aplicare vor fi 
adecvate. Cu toate acestea, dacă în cursul procedurii legislative, natura acestei relații se 
schimbă iar Comisia obține mai multe puteri discreționare datorită modificărilor, atunci actele 
delegate ar putea fi mai adecvate.

Raportorul dorește de pe acum să respingă procedura de reglementare depășită și să o 
înlocuiască cu procedura de consultare, astfel cum preconizează Comisia la articolul 13 
alineatul (2). Mai mult decât atât, includerea clauzei referitoare la cazul în care nu se emite 
niciun aviz nu este acceptabilă pentru raportor.


