
 

AM\1061651RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

13.5.2015 A8-0141/149 

Amendamentul 149 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 
 

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 7a 

 Sistemele sectoriale 

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

 Cererea este 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 aplicat 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 prezentului 
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 



 

AM\1061651RO.doc  PE555.216v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

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 menține actualizat 
un registru pe internet al sistemelor 
sectoriale acreditate. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Amendamentul 150 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 prezentului 
regulament depun eforturi cu bună-
credință, în conformitate cu Orientările 
OCDE, și iau toate măsurile rezonabile 
pentru a identifica și aborda riscurile de 
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 întreprinderii; 
 

 (b) identificarea, prin depunerea unor 
eforturi susținute, a topitoriilor și a 
rafinăriilor din cadrul lanțurilor 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 
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diligență necesară și cu planul de 
gestionare a riscurilor; 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 asigura 
diligența necesară prevăzută la alineatele 
(1) și (2) pe bază de voluntariat. 

 4. Întreprinderile din aval se conformează 
prezentului articol pe baza criteriilor 
stabilite de Comisie, după 24 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Dispozițiile de la alineatul (1) 
litera (b) se respectă începând cu 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Amendamentul 151 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 10 – alineatul 1 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile competente din statele 

membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 

importatorii responsabili autocertificați de 
minerale și de metale incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului regulament 

respectă obligațiile stabilite la articolele 4, 
5, 6 și 7. 

1. Autoritățile competente din statele 

membre efectuează verificări ex-post 
adecvate pentru a garanta faptul că 

importatorii responsabili de minerale și de 
metale incluse în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament respectă obligațiile 

stabilite la articolele 4, 5, 6 și 7. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Amendamentul 152 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 12 – alineatul 1 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritățile competente fac schimb de 

informații, inclusiv cu autoritățile lor 
vamale respective, cu privire la aspectele 

legate de autocertificare și de verificările 
ex-post efectuate. 

1. Autoritățile competente fac schimb de 

informații, inclusiv cu autoritățile lor 
vamale respective, cu privire la aspectele 

legate de verificările ex-post efectuate. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Amendamentul 153 

Maria Arena, David Martin 

în numele Grupului S&D 

 

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 15 – alineatul 3 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. După trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 

și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește promovarea și 
costurile aprovizionării responsabile cu 

minerale incluse în domeniul de aplicare al 
acestuia din zone de conflict și zone cu risc 
ridicat. Comisia prezintă un raport de 
analiză Parlamentului European și 
Consiliului. 

3. După trei ani de la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament și ulterior o dată la 
șase ani, Comisia revizuiește funcționarea 

și eficacitatea prezentului regulament, 
inclusiv resursele naturale reglementate, 
promovarea și costurile aprovizionării 

responsabile cu minerale incluse în 
domeniul de aplicare al acestuia din zone 
de conflict și zone cu risc ridicat. Comisia 
prezintă un raport de analiză Parlamentului 
European și Consiliului. 

Or. en 

 
 


