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13.5.2015 A8-0141/60 

Alteração  60 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece um 

sistema da União para a autocertificação 

relativa ao dever de diligência nas cadeias 

de aprovisionamento, com vista a reduzir a 

exploração pelos grupos armados e forças 

de segurança
12
 do comércio de estanho, de 

tântalo e de tungsténio, dos seus minérios e 

de ouro. O novo sistema pretende garantir 

uma maior transparência e segurança no 

que diz respeito às práticas de 

aprovisionamento dos importadores, 

fundições e refinarias que se aprovisionem 

em zonas de conflito ou de alto risco. 

1. O presente regulamento estabelece um 

sistema da União para a certificação 

relativa ao dever de diligência nas cadeias 

de aprovisionamento, com vista a reduzir a 

exploração pelos grupos armados e forças 

de segurança
12
 do comércio de estanho, de 

tântalo e de tungsténio, dos seus minérios e 

de ouro. O novo sistema pretende garantir 

uma maior transparência e segurança no 

que diz respeito às práticas de 

aprovisionamento dos importadores, 

fundições e refinarias que se aprovisionem 

em zonas de conflito ou de alto risco. 

__________________ __________________ 

12
 Ver «grupos armados» e «forças de 

segurança» como definidos no anexo II do 

Guia da OCDE sobre o Dever de 

Diligência: OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains 

of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas: Second Edition, OECD 

Publishing (OECD (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12
 Ver «grupos armados» e «forças de 

segurança» como definidos no anexo II do 

Guia da OCDE sobre o Dever de 

Diligência: OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains 

of Minerals from Conflict-Affected and 

High-Risk Areas: Second Edition, OECD 

Publishing (OECD (2013). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Alteração  61 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O presente regulamento estabelece as 

obrigações em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

aplicáveis aos importadores da União que 

decidam autocertificar-se enquanto 

importadores responsáveis de minerais ou 

metais contendo ou consistindo em 

estanho, tungsténio, tântalo e ouro, como 

estabelecido no anexo I. 

2. O presente regulamento estabelece as 

obrigações em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

aplicáveis às fundições, refinarias e aos 

importadores de minerais da União,  bem 

como as obrigações dos importadores de 

metais fundidos ou refinados que decidam 

certificar-se enquanto importadores 

responsáveis. Os minerais e os metais 

abrangidos pelo presente regulamento são 

estabelecidos no anexo I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Alteração  62 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014) 0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD). 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Qualquer importador de minerais ou 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento pode autocertificar-se 

enquanto importador responsável, desde 

que declare à autoridade competente de 

um Estado-Membro que cumpre as 

obrigações em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

estabelecidas neste regulamento. Essa 

declaração deve conter documentação que 

confirme o cumprimento das obrigações 

pelo importador, incluindo os resultados 

das auditorias independentes realizadas 

por terceiros. 

1. Qualquer fundição, refinaria e 

importador de minerais ou metais 

abrangidos da União deve declarar à 

autoridade competente de um 

Estado-Membro que está em 

conformidade com as obrigações em 

matéria de dever de diligência nas cadeias 

de aprovisionamento estabelecidas neste 

regulamento. Essa declaração deve conter 

a documentação necessária para 

demonstrar a conformidade do 

importador com essas obrigações, 

incluindo através de uma auditoria 

independente realizada por terceiros. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Alteração  63 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Qualquer importador de minerais ou 

metais da União abrangidos pelo âmbito 

do presente regulamento pode 

certificar-se enquanto importador 

responsável, desde que declare à 

autoridade competente de um 

Estado-Membro que cumpre as 

obrigações em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de 

aprovisionamento estabelecidas neste 

regulamento. Essa declaração deve conter 

a documentação necessária para 

demonstrar a conformidade do 

importador com essas obrigações, 

incluindo através de uma auditoria 

independente realizada por terceiros. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Alteração  64 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem realizar controlos 

apropriados ex post, com vista a garantir 

que os importadores responsáveis 

autocertificados de minerais ou metais 

abrangidos pelo presente regulamento 

cumprem as obrigações que lhes incumbem 

por força do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 

6.º e 7.º deste regulamento. 

2. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros devem realizar controlos 

apropriados ex post, com vista a garantir 

que as fundições, as refinarias e os 

importadores de minerais da União, bem 

como os importadores responsáveis 

certificados de metais fundidos ou 

refinados cumprem as obrigações que lhes 

incumbem por força do disposto nos 

artigos 4.º, 5.º, 6.º e 7.º deste regulamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Alteração  65 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Determinar como objetivo da auditoria a 

verificação da conformidade das práticas 

do importador responsável em matéria de 

dever de diligência nas cadeias de 

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

7.º do presente regulamento;  

b) Emitir conclusões e determinar como 

objetivo da auditoria, com base nas provas 

recolhidas, a verificação da conformidade 

das práticas da fundição, da refinaria ou 

do importador em matéria de dever de 

diligência nas cadeias de aprovisionamento 

com os artigos 4.º, 5.º e 7.º do presente 

regulamento e formular, no relatório de 

auditoria, recomendações que permitam 

ao auditado melhorar o exercício do dever 

de diligência nas cadeias de 

aprovisionamento;  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Alteração  66 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 

tardar, o importador responsável de 

minerais ou metais abrangidos pelo 

presente regulamento deve apresentar à 

autoridade competente do Estado-Membro 

a seguinte documentação relativa ao ano 

civil precedente: 

1. Em 31 de março de cada ano, o mais 

tardar, qualquer fundição, refinaria ou 

importador de minerais abrangidos pelo 

presente regulamento, bem como qualquer 

importador responsável certificado de 

metais fundidos ou refinados deve 

apresentar à autoridade competente de um 

Estado-Membro a seguinte documentação 

relativa ao ano civil precedente: 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/67 

Alteração  67 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os importadores responsáveis certificados 

de metais fundidos e refinados devem ser 

isentos de auditorias independentes 

realizadas por terceiros em conformidade 

com o artigo 31.º, n.º 1-A do presente 

regulamento, desde que apresentem 

provas substantivas de que todas as 

fundições e refinarias da sua cadeia de 

aprovisionamento cumprem as 

disposições do presente regulamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Alteração  68 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As fundições e refinarias que constam da 

presente lista beneficiam da presunção de 

conformidade com as disposições do 

regulamento. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Alteração  69 

Marielle de Sarnez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistema da União para a autocertificação de importadores de certos minerais provenientes de 

zonas de conflito e de alto risco 

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A Comissão deve apresentar 

regularmente ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu relatórios sobre os efeitos do novo 

sistema. O mais tardar três anos após a sua 

entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 

em seis anos, a Comissão deve examinar o 

funcionamento e a eficácia do presente 

regulamento, inclusive no que se refere à 

promoção de um aprovisionamento 

responsável em minerais abrangidos pelo 

seu âmbito de aplicação que sejam 

provenientes de zonas de conflito ou de 

alto risco. Se necessário, os relatórios 

podem ser acompanhados de propostas 

legislativas adequadas, prevendo a adoção 

de medidas vinculativas, 

(16) A Comissão deve apresentar 

regularmente ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu relatórios sobre os efeitos do novo 

sistema. O mais tardar três anos após a sua 

entrada em vigor e, ulteriormente, de seis 

em seis anos, a Comissão deve examinar o 

funcionamento e a eficácia do presente 

regulamento, inclusive no que se refere à 

promoção de um aprovisionamento 

responsável em minerais abrangidos pelo 

seu âmbito de aplicação que sejam 

provenientes de zonas de conflito ou de 

alto risco. Com base nos resultados da 

avaliação de impacto, os relatórios podem 

ser acompanhados de propostas legislativas 

adequadas, prevendo a adoção de medidas 

vinculativas, nomeadamente obrigações 

de informação; 

Or. en 

 

 


