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13.5.2015 A8-0141/80 

Ændringsforslag  80 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 2 – stk. 1 – litra q b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(qb) "at fremstille produkter eller via 

kontrakter at fremstille produkter": have 

en vis reel indflydelse på fremstillingen af 

produkter, der indeholder mineraler eller 

metaller, som indeholder eller består af 

tin, tantal, wolfram eller guld, under 

hensyntagen til de faktiske forhold og 

omstændigheder, samt den grad af 

indflydelse, som virksomheder udøver på 

produktets fremstilling. Virksomheder 

udøver ikke nødvendigvis indflydelse på 

produkters fremstilling, hvis de kun: 

påtrykker deres brand, mærker, logo eller 

etikette på et generisk produkt, der er 

fremstillet af en tredjepart, servicerer, 

vedligeholder eller reparerer et produkt, 

der er fremstillet af en tredjepart, 

fastsætter eller forhandler 

kontraktbestemmelser, som ikke er direkte 

knyttet til fremstillingen af produktet, med 

en fabrikant. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/81 

Ændringsforslag  81 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 2 – stk. 1 – litra q c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (qc) "mikrovirksomhed" som defineret i 

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 

om definitionen af mikrovirksomheder, 

små og mellemstore virksomheder 

C(2003)1422: en virksomhed som 

beskæftiger under 10 personer, og som 

har en årlig omsætning og/eller en samlet 

årlig balance på ikke over 2 mio. EUR. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/82 

Ændringsforslag  82 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selvcertificering som en ansvarlig 

importør 

Erklæring som ansvarlig importør 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/83 

Ændringsforslag  83 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 

 

 

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. Enhver importør af mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, skal erklære over for 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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/84 

Ændringsforslag  84 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 

ansvarlige importører af mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, overholder kravene i artikel 4, 

5, 6 og 7 i denne forordning. 

Or. en 



 

AM\1061659DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0141/85 

Ændringsforslag  85 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 – litra g a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ga) Hvis en virksomhed med rimelighed 

kan konkludere, at ressourcer kun 

hidrører fra genbrugs- eller 

skrotmateriale, skal den under behørig 

hensyntagen til 

forretningshemmeligheder og andre 

konkurrencemæssige faktorer:  (a) 

offentliggøre deres bestemmelse og (b) 

give en tilpas detaljeret beskrivelse af de 

due diligence-foranstaltninger, som den 

har truffet ved fastlæggelsen af produktets 

bestemmelse 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/86 

Ændringsforslag  86 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den ansvarlige importør af mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, skal få foretaget audit af en 

uafhængig tredjepart. 

Smelterier eller forædlingsvirksomheder, 

som er omfattet af denne forordning, skal 

få foretaget audit af en uafhængig 

tredjepart. 

 (Dette ændringsforslag går igen i ordlyden 

af artikel 6 og 7. Hvis det vedtages, skal 

der foretages ændringer i teksten svarende 

hertil.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/87 

Ændringsforslag  87 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Brancheordninger 

 1. Relevante brancheordninger kan 

indgive en ansøgning til Kommissionen 

om at få deres ordning akkrediteret under 

denne forordning. 

 Denne ansøgning skal underbygges med 

dokumentation og oplysninger. 

 2. Finder Kommissionen på grundlag af 

den dokumentation og de oplysninger, der 

forelægges i henhold til denne artikels stk. 

1, at brancheordningen, når denne 

implementeres på effektiv vis af en 

ansvarlig importør, sætter denne 

ansvarlige importør i stand til at opfylde 

sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 5, 

6 og 7, skal audits, der foretages af en 

tredjepart, anerkendes under denne 

forordning. 

 3. Interesserede parter underretter 

Kommissionen om alle ændringer eller 

ajourføringer af brancheordningen, som 

er akkrediteret i overensstemmelse med 

stk. 3. 

 4. Kommissionen tilbagekalder 

akkrediteringen, hvis det fastslås, at 



 

AM\1061659DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

ændringer i en brancheordning 

kompromitterer en ansvarlig importørs 

evne til at efterleve sine forpligtelser, jf. 

artikel 4, 5, 6 og 7, eller hvis gentagne 

eller væsentlige tilfælde af ansvarlige 

importørers manglende efterlevelse 

hidfører fra mangler ved ordningen. 

 5. Kommissionen opretter og ajourfører et 

internetbaseret register over akkrediterede 

brancheordninger. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/88 

Ændringsforslag  88 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7b 

 Due Diligence-tiltag udført af 

virksomheder længere fremme i kæden 

 1. Virksomheder længere fremme i kæden 

skal foretage due diligence i 

overensstemmelse med OECD-

retningslinjerne, herunder ved så godt, de 

kan, at identificere og revidere due 

diligence-praksis hos smelterier og 

forædlingsvirksomheder i deres 

forsyningskæde med henblik på at sikre, 

at de overholde de due diligence-

foranstaltninger, der er beskrevet i 

OECD’s due diligence-retningslinjer. 

Virksomheder længere fremme I kæden 

kan deltage i brancheordninger og kan 

trække på de oplysninger, sådanne 

ordninger forelægger, og som kan hjælpe 

dem med at udføre diligence i 

overensstemmelse med OECD’s due 

diligence-retningslinjer. 

 2. Virksomheder længere fremme i kæden 

skal gøre oplysningerne om deres due 

diligence-politik og praksis tilgængelige 

for offentligheden. 

 3. Virksomheder længere fremme i 
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kæden, som er mikrovirksomheder, kan 

foretage due diligence i henhold til stk. 1 

og stil 2 på frivillig basis. 

 4. Virksomheder længere fremme i kæden 

skal overholde denne artikel på grundlag 

af de kriterier, der er opstillet af 

Kommissionen fra 24 måneder efter 

denne forordnings ikrafttræden. Stk. 2 

skal overholdes fra 48 måneder efter 

denne forordnings ikrafttræden. 

 5. Kommissionen vedtager de 

foranstaltninger, der er nødvendige for 

gennemførelsen af denne artikel i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er omtalt i artikel 13, stk. 2, i denne 

forordning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/89 

Ændringsforslag  89 

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Dario 

Tamburrano, 

for EFDD-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 13 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 13a 

 Udvidelse af dækningsområdet med 

hensyn til ressourcer 

 1. Kommissionen overvåger regelmæssigt 

udviklingen hvad angår den globale 

handel med naturressourcers bidrag til 

konflikter og 

menneskerettighedskrænkelser i 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder, udviklingen af 

internationale standarder for ansvarlige 

indkøb og erfaringerne med 

gennemførelsen af denne forordning. I 

forbindelse med sin gennemgang tager 

Kommissionen navnlig hensyn til de 

oplysninger, som den har indhentet i 

henhold til og i forbindelse med artikel 

15, samt oplysninger fra internationale 

organisationer og civilsamfundets 

organisationer samt berørte tredjeparter. 

 2. Kommissionen reviderer 

anvendelsesområdet for bilag I og II 

regelmæssigt i lyset af de oplysninger, der 

indkommer i henhold til stk. 1, med 

henblik på effektivt at opnå formålet med 

denne forordning, jf. artikel 1. Bilag I 

revideres med henblik på at udvide listen 
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over omfattede ressourcer og med henblik 

på at identificere yderligere nøglepunkter 

for forædling og sporbarhed i 

forsyningskæderne for omfattede 

ressourcer med henblik på at styrke due 

diligence i forsyningskæden. En sådan 

revision skal mindst foretages hver sjette 

måned. 

 3. Kommissionen kan vedtage delegerede 

retsakter for at udvide listen over 

omfattede ressourcer, jf. stk. 2. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

ændre bilag I og II i henhold til artikel 

290 i TEUF. 

Or. en 

 

 


