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Ændringsforslag  57 

Iuliu Winkler 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige 

importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte 

områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/95/EU
1a
 pålægger selskaber 

med mere end 500 ansatte at fremlægge 

oplysninger om selskabets politik på en 

række områder, herunder 

menneskerettigheder, antikorruption og 

due diligence-praksis i forsyningskæden. 

Direktivet pålægger Kommissionen at 

udarbejde retningslinjer til at fremme 

offentliggørelse af disse oplysninger. 

Kommissionen bør overveje at indføje 

resultatindikatorer vedrørende ansvarlig 

tilvejebringelse af mineraler og metaller i 

disse retningslinjer. 

 __________________ 

 1a
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/95/EU af 22. oktober 2014 om 

ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU 

for så vidt angår offentliggørelse af 

ikkefinansielle oplysninger og oplysninger 

om mangfoldighed for visse store 

virksomheder og koncerner (EUT L 330 

af 15.11.2014, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  58 

Iuliu Winkler 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige 

importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte 

områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag Ia 

 Liste over den i artikel 3 omhandlede 

skabelon for ansvarlige importører 

 Kolonne A: Importørernes navne i 

alfabetisk orden 

 Kolonne B: Importørens adresse 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/59 

Ændringsforslag  59 

Iuliu Winkler 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige 

importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte 

områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Bilag II – Kolonne C a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kolonne Ca: Mineraltype 

Or. en 

 

 


