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13.5.2015 A8-0141/100 

Alteração  100 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – alínea h) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) «Importador responsável», qualquer 

importador que opte por autocertificar-se 

em conformidade com as regras 

estabelecidas no presente regulamento; 

Suprimido 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Alteração  101 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – alínea q-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (q-A) «Empresa a jusante», qualquer 

pessoa singular ou coletiva que opere a 

jusante na cadeia de aprovisionamento e 

coloque pela primeira vez no mercado 

interno qualquer produto que contenha 

ou inclua minerais e metais abrangidos 

para fins de distribuição ou utilização em 

atividades comerciais; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Alteração  102 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 – alínea q-B (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (q-B) «Microempresa», na aceção da 

recomendação da Comissão de 6 de maio 

de 2003, relativa à definição de micro, 

pequenas e médias empresas, uma 

empresa que emprega menos de 10 

pessoas e cujo volume de negócios anual 

e/ou balanço total anual não excede 2 

milhões de euros. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Alteração  103 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Autocertificação enquanto importador 

responsável 

Declaração enquanto importador 

responsável 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Alteração  104 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 importador de minerais ou 

metais abrangidos pelo presente 

regulamento deve declarar 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Alteração  105 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 os importadores responsáveis 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. 

Or. en 

 

 


