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13.5.2015 A8-0141/60 

Amendamentul 60 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 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 certificarea 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/61 

Amendamentul 61 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 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 topitorii, rafinării 
și importatorii de minerale, precum și 
obligațiile importatorilor de metale topite 
și rafinate care optează să se certifice în 
calitate de importatori responsabili. 
Minereurile și metalele care intră sub 
incidența prezentului regulament sunt 
prevăzute în anexa I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Amendamentul 62 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Orice importator de minerale sau de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament se poate 
autocertifica în calitate de importator 
responsabil, declarând autorității 
competente din statul membru în cauză 
aderarea sa la obligațiile privind diligența 
necesară în cadrul lanțului de aprovizionare 
stabilite în regulament. Declarația trebuie 
să conțină documente prin care 
importatorul confirmă aderarea sa la 
obligațiile respective, inclusiv rezultatele 
auditurilor efectuate de o parte terță 
independentă. 

1. Orice topitorie, rafinărie și importator 
de minereuri incluse în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament declară 
autorității competente din statul membru în 
cauză că se conformează obligațiilor 
privind diligența necesară în cadrul lanțului 
de aprovizionare stabilite în regulament. 
Declarația trebuie să conțină documente 
necesare pentru a dovedi conformarea 
importatorului la aceste obligații, inclusiv 
cu ajutorul unui audit efectuat de o parte 
terță independentă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Amendamentul 63 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Orice importator de metale topite sau 
rafinate incluse în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament se poate 
certifica în calitate de importator 
responsabil, declarând autorității 
competente dintr-un stat membru 
conformarea sa la obligațiile privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare stabilite în prezentul 
regulament. Această declarație conține 
documentele necesare pentru a dovedi 
conformarea importatorului la aceste 
obligații, inclusiv cu ajutorul unui audit 
efectuat de o parte terță independentă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Amendamentul 64 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
importatorii responsabili autocertificați de 
minerale sau de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament își 
respectă obligațiile în temeiul articolelor 4, 
5, 6 și 7 din prezentul regulament. 

2. Autoritățile competente din statele 
membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 
topitoriile, rafinăriile și importatorii de 
minereuri, precum și importatorii 
certificați responsabili de metale topite 
sau rafinate își respectă obligațiile în 
temeiul articolelor 4, 5, 6 și 7 din prezentul 
regulament. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/65 

Amendamentul 65 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) stabilește drept obiectiv al auditului 
conformitatea practicilor importatorului 
responsabil cu privire la diligența necesară 
în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
articolele 4, 5 și 7 din prezentul 
regulament; 

(b) generează constatări și stabilește drept 
obiectiv al auditului și, pe baza probelor 
adunate, conformitatea topitoriei, 
rafinăriei sau a importatorului cu privire 
la diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu articolele 4, 5 și 7 din 
prezentul regulament și formulează în 
cuprinsul raportului de audit 
recomandări adresate entității auditate 
privind îmbunătățirea practicilor sale 
legate de diligența necesară în cadrul 
lanțului de aprovizionare. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Amendamentul 66 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 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, orice topitorie, rafinărie și 
importator de minereuri incluse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, precum și orice importator 
certificat responsabil de metale topite sau 
rafinate prezintă autorității competente din 
statul membru următoarele documente care 
acoperă anul calendaristic precedent: 

Or. en 



 

AM\1061640RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.5.2015 A8-0141/67 

Amendamentul 67 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Importatorii certificați responsabili de 
metale topite și rafinate se exonerează de 
la realizarea unui audit efectuat de o 
parte terță independentă în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1a) din prezentul 
regulament, cu condiția prezentării unor 
probe materiale care să demonstreze că 
toate topitoriile și rafinăriile din lanțul lor 
de aprovizionare se conformează 
prevederilor regulamentului de față. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/68 

Amendamentul 68 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se prezumă că topitoriile și rafinăriile 
care figurează pe această listă se 
conformează prevederilor din regulament. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Amendamentul 69 

Marielle de Sarnez 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Sistemul Uniunii pentru autocertificarea importatorilor de anumite minereuri sau metale 
provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat 
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 

Propunere de regulament 

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 
minereurile incluse în domeniul de aplicare 
al acestuia din zonele de conflict și zonele 
cu risc ridicat. Pe baza rezultatelor 
evaluării de impact, rapoartele pot fi 
însoțite, dacă este necesar, de propuneri 
legislative adecvate, care pot include 
măsuri obligatorii, inclusiv obligații cu 
privire la informare; 

Or. en 

 
 


