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Ændringsforslag  60 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-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 

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning opretter et EU-system 

for selvcertificering af due diligence-

praksis i forsyningskæden for at 

indskrænke væbnede gruppers og 

sikkerhedsstyrkers
12
 muligheder for at 

handle med tin, tantal, wolfram og deres 

malme samt guld. Den er udformet for at 

sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 

forsyningspraksisser hos importører, 

smelterier og forædlingsvirksomheder, som 

tilvejebringer deres råstoffer i 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. 

1. Denne forordning opretter et EU-system 

for certificering af due diligence-praksis i 

forsyningskæden for at indskrænke 

væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers
12
 

muligheder for at handle med tin, tantal, 

wolfram og deres malme samt guld. Den er 

udformet for at sikre gennemsigtighed og 

sikkerhed i forsyningspraksisser hos 

importører, smelterier og 

forædlingsvirksomheder, som 

tilvejebringer deres råstoffer i 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. 

__________________ __________________ 

12
 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 

som defineret i bilag II til OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing (OECD 

(2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

12
 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 

som defineret i bilag II til OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: Second 

Edition, OECD Publishing (OECD 

(2013)), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

en. 

Or. en 



 

AM\1061640DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0141/61 

Ændringsforslag  61 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-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 

Artikel 1 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning fastlægger krav til due 

diligence-praksis i forsyningskæden for 

EU-importører, der vælger at certificere 

sig selv som ansvarlige importører af 

mineraler eller metaller, som indeholder 

eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 

jf. bilag I. 

2. Denne forordning fastlægger krav til due 

diligence-praksis i forsyningskæden for 

EU-baserede smelterier, 

forædlingsvirksomheder og importører af 

mineraler, såvel som importørerne af 

udsmeltede og forædlede metaller, der 

vælger at blive certificeret som ansvarlige 

importører.  De mineraler og metaller, som 

er omfattet af denne forordning, er 

opstillet i bilag I. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/62 

Ændringsforslag  62 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-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 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Enhver importør af mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, kan certificere sig selv som 

ansvarlig importør ved at erklære over en 

medlemsstats kompetente myndigheder, at 

vedkommende forpligter sig til at 

overholde de krav til due diligence-praksis 

i forsyningskæden, som er fastsat i denne 

forordning. Erklæringen skal indeholde et 

dokument, hvori importøren bekræfter sin 

forpligtelse til at overholde disse krav 

samt resultaterne af de færdiggjorte 

uafhængige tredjepartsauditter. 

1. Ethvert EU-baseret smelteri, 

forædlingsvirksomhed og importør af 

mineraler eller metaller, som er omfattet af 

denne forordning, skal erklære over en 

medlemsstats kompetente myndigheder, at 

vedkommende efterlever de krav til due 

diligence-praksis i forsyningskæden, som 

er fastsat i denne forordning. Erklæringen 

skal indeholde den nødvendige 

dokumentation for, at importøren 

efterlever disse krav, herunder i form af 

uafhængige tredjepartsauditter. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/63 

Ændringsforslag  63 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Enhver EU-importør af udsmeltede 

eller forædlede metaller, som er omfattet 

af denne forordning, kan certificere sig 

selv som ansvarlig importør ved at 

erklære over en medlemsstats kompetente 

myndigheder, at vedkommende efterlever 

de krav til due diligence-praksis i 

forsyningskæden, som er fastsat i denne 

forordning. Denne erklæring skal 

indeholde den nødvendige dokumentation 

for, at importøren efterlever disse krav, 

herunder i form af uafhængige 

tredjepartsauditter. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/64 

Ændringsforslag  64 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstatens kompetente 

myndigheder gennemfører passende 

efterfølgende tilsyn for at sikre, at 

selvcertificerede ansvarlige importører af 

mineraler eller metaller, som er omfattet af 

denne forordning, overholder kravene i 

artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. 

2. Medlemsstatens kompetente 

myndigheder gennemfører passende 

efterfølgende tilsyn for at sikre, at EU-

baserede smelterier, 

forædlingsvirksomheder og importører af 

mineraler såvel som certificerede, 

ansvarlige importører af udsmeltede eller 

forædlede metaller overholder kravene i 

artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. 

Or. en 
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Marielle de Sarnez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fastslå som revisionsmål, om den 

ansvarlige importørs due diligence-praksis 

i forsyningskæden er i overensstemmelse 

med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning 

b) udfinde undersøgelsesresultater og 

fastslå som revisionens mål, og baseret på 

de indsamlede beviser, om det ansvarlige 

smelteris, forædlingsvirksomheds eller 

importørs due diligence-praksis i 

forsyningskæden er i overensstemmelse 

med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning, og 

fremsætte anbefalinger i auditten til den 

auditerede aktør om forbedring af 

vedkommendes due diligence-praksis i 

forsyningskæden 

Or. en 



 

AM\1061640DA.doc  PE555.216v01-00 
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13.5.2015 A8-0141/66 

Ændringsforslag  66 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 

ansvarlige importør af mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, fremlægge følgende 

oplysninger for medlemsstatens 

kompetente myndigheder vedrørende det 

foregående kalenderår: 

1. Inden den 31. marts hvert år skal ethvert 

EU-baseret smelteri, 

forædlingsvirksomhed og importør af 

mineraler, som er omfattet af denne 

forordning, såvel som enhver certificeret 

ansvarlig importør af udsmeltede eller 

forædlede metaller fremlægge følgende 

oplysninger for medlemsstatens 

kompetente myndigheder vedrørende det 

foregående kalenderår: 

Or. en 
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Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Certificerede, ansvarlige importører af 

udsmeltede og forædlede metaller fritages 

fra forpligtelsen til at foranstalte 

uafhængige tredjepartsauditter, jf. denne 

forordnings artikel 3, stk. 1a, forudsat at 

de fremlægger fyldig dokumentation for, 

at alle smelterier og 

forædlingsvirksomheder i deres 

forsyningskæde efterlever denne 

forordnings bestemmelser.  

Or. en 
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Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Smelterier og forædlingsvirksomheder 

opført på denne liste anses for at efterleve 

denne forordnings bestemmelser. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/69 

Ændringsforslag  69 

Marielle de Sarnez 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

EU-system for selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i 

konfliktramte områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 

rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 

om virkningerne af ordningen. Senest tre år 

efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 

år bør Kommissionen undersøge, hvordan 

forordningen fungerer, og hvor effektivt 

den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 

ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 

er omfattet af forordningen, fra 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 

det er nødvendigt, ledsages af 

hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 

forslag, som kan omfatte obligatoriske 

foranstaltninger — 

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 

rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 

om virkningerne af ordningen. Senest tre år 

efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 

år bør Kommissionen undersøge, hvordan 

forordningen fungerer, og hvor effektivt 

den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 

ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 

er omfattet af forordningen, fra 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. Rapporterne kan, på 

basis af resultaterne af 

konsekvensanalysen, ledsages af 

hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 

forslag, som kan omfatte obligatoriske 

foranstaltninger, herunder krav om 

information— 

Or. en 

 

 

 


