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13.5.2015 A8-0141/121 

Amendamentul 121 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

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 2 – litera qb (nouă) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qb) „a fabrica produse sau a 
subcontracta alte întreprinderi pentru a 
fabrica produse” înseamnă a avea un 
anumit grad de influență efectivă asupra 
fabricării de produse care au în 
componență minerale sau metale care 
conțin staniu, tantal, tungsten ori aur sau 
care sunt compuse din acestea, luând în 
considerare anumite fapte și 
circumstanțe, precum și gradul de 
influență pe care întreprinderile îl 
exercită asupra fabricării produselor. Nu 
se consideră că întreprinderile au 
influență asupra fabricării, dacă acestea 
nu fac decât: să își aplice numele, marca, 
logoul sau eticheta pe un produs fabricat 
de o parte terță; să asigure service-ul, 
întreținerea sau reparația unui produs 
fabricat de o parte terță; să stabilească 
sau să negocieze cu un producător 
termeni contractuali care nu sunt în 
legătură directă cu fabricarea produsului; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/122 

Amendamentul 122 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – litera qc (nouă) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (qc) „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 
bilanț anual total nu depășesc 2 milioane 
EUR. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/123 

Amendamentul 123 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – titlu 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autocertificarea în calitate de importator 

responsabil 

Declarația privind calitatea de importator 

responsabil 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/124 

Amendamentul 124 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 importator de minerale sau de 

metale incluse în domeniul de aplicare al 
regulamentului declară autorității 
competente dintr-un stat membru că aderă 
la obligațiile privind diligența necesară în 
cadrul lanțului de aprovizionare stabilite în 
prezentul 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
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13.5.2015 A8-0141/125 

Amendamentul 125 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

importatorii responsabili 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 
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13.5.2015 A8-0141/126 

Amendamentul 126 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 4 – litera ga (nouă) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) În cazul în care o întreprindere poate 
concluziona în mod rezonabil că resursele 
provin numai din surse reciclate sau 
deșeuri, aceasta, ținând seama în mod 
corespunzător de secretul profesional și 
de alte preocupări legate de concurență: 
(a) face publică determinarea acestora; și 
(b) precizează, la un nivel rezonabil de 
detaliere, măsurile privind diligența 
necesară pe care le-a adoptat pentru a 
face determinarea respectivă. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/127 

Amendamentul 127 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – alineatul 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. 

Topitoriile și rafinăriile cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament efectuează audituri prin 

intermediul unei terțe părți independente.  

 Acest amendament se aplică întregului text 

al articolelor 6 și 7. Adoptarea lui implică 
schimbări corespunzătoare). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/128 

Amendamentul 128 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 a (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7 a 

 Sistemele sectoriale 

 1. Sistemele sectoriale relevante pot 
adresa o cerere Comisiei, pentru a obține 
acreditarea sistemului în conformitate cu 
prezentul regulament. 

 Cererea trebuie să fie susținută cu dovezi 
și informații. 

 2. În cazul în care, pe baza dovezilor și a 
informațiilor care îi sunt furnizate în 
temeiul alineatului (1), 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 , auditurile efectuate 
de părți terțe în cadrul sistemului sunt 
recunoscute în temeiul acestui 
regulament. 

 3. 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). 

 4. Comisia retrage acreditarea în cazul în 
care a stabilit că modificările sau 
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actualizările aplicate 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 importatorii responsabili sunt 
legate de deficiențe ale sistemului. 

 5. Comisia instituie și ține la zi un registru 
bazat pe internet al sistemelor sectoriale 
acreditate. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/129 

Amendamentul 129 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 b (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7b 

 Eforturile privind diligența necesară ale 
întreprinderilor din aval 

 1. Întreprinderile din aval cuprinse în 
domeniul de aplicare al acestui 
regulament fac eforturi cu bună-credință, 
în conformitate cu orientările OECD, și 
iau toate măsurile rezonabile pentru a 
identifica și preveni riscurile la nivelul 
lanțului lor de aprovizionare cu resurse în 
conformitate cu articolele 4 și 5, inclusiv 
prin: 

 (a) stabilirea unui sistem adecvat de 
management al companiei; 

 (b) identificarea, pe cât posibil, a 
topitoriilor și rafinăriilor din lanțul lor de 
aprovizionare cu resurse;  

 (c) evaluarea practicilor privind diligența 
necesară ale acestor topitorii și rafinării, 
pe baza oricărui raport de audit disponibil 
și/sau, după caz, pe baza altor informații 
relevante; 

 (d) depunerea de eforturi rezonabile și 
adecvate de diminuare a riscurilor, în 
conformitate cu propria politică de 
diligență necesară și cu planul de 
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gestiune a riscului; precum și 

 (e) raportarea anuală 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. 

 2. Toate întreprinderile din aval pot pune 
în aplicare aceste eforturi prin 
participarea la programe promovate de 
sectorul industrial și prin realizarea de 
îmbunătățiri progresive, măsurabile și la 
timp în aplicarea prezentului articol. 

 3. Microîntreprinderile, așa cum sunt 
definite la articolul 2 litera (qb), care sunt 
întreprinderi din aval, pot realiza 
diligența necesară prevăzută la alineatele 
(1) și (2) pe bază de voluntariat. 

 
 4. Întreprinderile din aval se conformează 

acestui articol pe baza criteriilor stabilite 
de Comisie, după 24 de luni după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. 
Litera (b) din alineatul (1) trebuie să fie 
respectată în termen de 48 de luni de la 
intrarea în vigoare a acestui regulament.  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/130 

Amendamentul 130 

Judith Sargentini, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 13 a (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Article 13a 

 Extinderea domeniului de aplicare al 
resurselor 

 1. Comisia va analiza periodic evoluțiile 
privind contribuția comerțului mondial cu 
resurse naturale la conflicte, abuzuri și 
încălcări ale drepturilor omului în zonele 
de conflict și în zonele cu risc ridicat, 
elaborarea unor standarde în materie de 
aprovizionare internațională responsabilă 
și experiența dobândită prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament. În 
cadrul acestei analize, Comisia ține 
seama, în special, de informațiile obținute 
în baza articolului 15 și pentru scopul 
prevăzut de acesta, precum și de 
informațiile furnizate de organizații 
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-
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cheie suplimentare de transformare și 
trasabilitate în ceea ce privește lanțurile 
de aprovizionare cu resurse acoperite în 
vederea consolidării diligenței necesare a 
lanțului de aprovizionare. 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). Comisia este 
competentă să modifice anexele I și II în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 290 din TFUE. 

Or. en 

 
 


