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13.5.2015 A8-0141/142 

Poprawka  142 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Certyfikacja własna odpowiedzialnego 

importera 

Oświadczenie odpowiedzialnego importera 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Poprawka  143 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia moŜe dokonać certyfikacji 

własnej jako odpowiedzialnego importera 

poprzez złoŜenie właściwemu organowi 

państwa członkowskiego oświadczenia, Ŝe 

wypełnia obowiązki dotyczące naleŜytej 

staranności w łańcuchu dostaw określone 

w niniejszym rozporządzeniu. 

Oświadczenie zawiera dokumentację, w 

której importer potwierdza wypełnianie 

tych obowiązków, w tym wyniki audytów 

przeprowadzonych przez niezaleŜne 

podmioty zewnętrzne. 

1. KaŜdy importer minerałów lub metali 

objęty zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia składa właściwemu 

organowi państwa członkowskiego 

oświadczenie, Ŝe wypełnia obowiązki 

dotyczące naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw określone w niniejszym 

rozporządzeniu. Oświadczenie zawiera 

dokumentację, w której importer 

potwierdza wypełnianie tych obowiązków, 

w tym wyniki audytów przeprowadzonych 

przez niezaleŜne podmioty zewnętrzne. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Poprawka  144 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby posiadający certyfikację 

własną odpowiedzialni importerzy 

minerałów lub metali objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

wypełniali obowiązki zgodnie z art. 4, 5, 6 

i 7 niniejszego rozporządzenia. 

2. Właściwe organy państwa 

członkowskiego przeprowadzają 

odpowiednie kontrole ex post w celu 

zapewnienia, aby odpowiedzialni 

importerzy minerałów lub metali objętych 

zakresem stosowania niniejszego 

rozporządzenia wypełniali obowiązki 

zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Poprawka  145 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera g a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) W przypadku gdy jednostka moŜe 

racjonalnie stwierdzić, Ŝe zasoby pochodzą 

wyłącznie z recyklingu lub złomowania, z 

naleŜytym uwzględnieniem tajemnicy 

handlowej i innych kwestii związanych z 

konkurencją: a) publicznie ujawnia 

dokonane ustalenia; oraz b) opisuje, przy 

zachowaniu rozsądnego stopnia 

szczegółowości, środki naleŜytej 

staranności zastosowane podczas 

dokonywania takich ustaleń. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Poprawka  146 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialny importer minerałów lub 

metali objętych zakresem stosowania 

niniejszego rozporządzenia zleca 

niezaleŜnemu podmiotowi zewnętrznemu 

przeprowadzenie audytów. 

Odpowiedzialne huty i rafinerie 

minerałów lub metali objętych zakresem 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

zlecają niezaleŜnemu podmiotowi 

zewnętrznemu przeprowadzenie audytów. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Poprawka  147 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit drugi – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 

rodzaje działalności, procesy i systemy 

odpowiedzialnego importera 

wykorzystywane w celu stosowania 

naleŜytej staranności w łańcuchu dostaw w 

odniesieniu do minerałów lub metali 

objętych zakresem stosowania 

rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 

odpowiedzialnego importera system 

zarządzania, zarządzania ryzykiem i 

ujawniania informacji; 

a) obejmuje zakresem audytu wszystkie 

rodzaje działalności, procesy i systemy 

odpowiedzialnych hut i rafinerii 

wykorzystywane w celu stosowania 

naleŜytej staranności w łańcuchu dostaw w 

odniesieniu do minerałów lub metali 

objętych zakresem stosowania 

rozporządzenia, w tym wprowadzony przez 

odpowiedzialne huty i rafinerie system 

zarządzania, zarządzania ryzykiem i 

ujawniania informacji; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Poprawka  148 

Maria Arena, David Martin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Unijny system certyfikacji własnej importerów niektórych minerałów i metali pochodzących 

z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit drugi – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa jako cel audytu zgodność 

praktyk odpowiedzialnego importera w 

zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 

rozporządzenia; 

b) określa jako cel audytu zgodność 

praktyk odpowiedzialnych hut i rafinerii w 

zakresie naleŜytej staranności w łańcuchu 

dostaw z art. 4, 5 i 7 niniejszego 

rozporządzenia; 

Or. en 

 

 


