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Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 

Overskrift 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING om et EU-
system for due diligence-praksis i 
forsyningskæden for naturressourcer med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder 

om et 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 

 

Or. en 



 

AM\1061576DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
 
13.5.2015 A8-0141/91 

Ændringsforslag  91 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Denne forordning afspejler behovet 

for at gennemføre due diligence-praksis i 

hele forsyningskæden fra 

tilvejebringelsesstedet til det endelige 

produkt ved at stille krav om, at alle 

virksomheder, som først bringer de 

omfattede ressourcer – herunder 

produkter, der indeholder disse ressourcer 

– i omsætning på Unionens marked, skal 

udarbejde og offentligt aflægge rapport 

om deres due diligence-praksis i 

forsyningskæden. 

 I overensstemmelse med den relevante 

due diligence-praksis afspejler de 

individuelle due diligence-forpligtelser i 

denne forordning den progressive og 

fleksible natur af due diligence-

processerne og behovet for forpligtelser, 

der er skræddersyet korrekt til 

virksomhedernes individuelle 

omstændigheder. Forpligtelserne er 

skræddersyet til virksomhedernes 

størrelse, gearing og placering i 

forsyningskæden. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede 

ansvarlige importør af de mineraler 

og/eller metaller, som er omfattet af denne 

forordning, opfylder kravene til due 

diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser. 

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af operatørernes 
forpligtelse til at gennemføre due 

diligence-praksis ved at gennemføre 
passende efterfølgende tilsyn. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Med henblik på at sikre en mere 

effektiv gennemførelse af denne 

forordning og tage hånd om de 

udviklingsmæssige behov, der er direkte 

knyttet til udvindingen af naturressourcer 

fra konfliktramte områder og 

højrisikoområder, bør der gennemføres 

ledsageforanstaltninger. Kommissionen 

og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

bør anvende og videreudvikle en 

integreret EU-tilgang til ansvarlig 

tilvejebringelse som indledt i den fælles 

meddelelse til Europa-Parlamentet og 

Rådet med titlen "Ansvarlig 

tilvejebringelse af mineraler med 

oprindelse i konfliktramte områder og 

højrisikoområder: Hen imod en integreret 

EU-strategi". Fremme af ansvarlig 

tilvejebringelse af naturressourcer fra 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder og etableringen af 

nationale og internationale due diligence-

rammer for ansvarlig tilvejebringelse 

integreres især i interne og eksterne 

politikker og navnlig i den politiske dialog 

med partnerlande, lokale myndigheder og 

private aktører. Opmærksomheden bør 
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navnlig rettes mod den traditionelle og 

uformelle mineindustris bidrag og 

udfordringer for lokalbefolkningen og 

bæredygtig udvikling. 
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13.5.2015 A8-0141/94 

Ændringsforslag  94 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 
sikkerhedsstyrkers12 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 due diligence-praksis i 
forsyningskæden, som skal være 

obligatorisk for at udrydde væbnede 
gruppers og sikkerhedsstyrkers handel 
med mineraler og metaller

12
. Den er 

udformet for at sikre gennemsigtighed og 
sikkerhed i forsyningskæden for 
mineraler og metaller, 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\1061576DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 
 
13.5.2015 A8-0141/95 

Ændringsforslag  95 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 for alle virksomheder, 

der tilvejebringer mineraler og metaller, 

der hører under denne forordnings 

anvendelse. Den er udformet til at sikre 

gennemsigtighed og sporbarhed for så 

vidt angår deres udvinding i konfliktramte 

områder eller højrisikoområder med 

henblik på at minimere eller forhindre 

voldelige konflikter og krænkelse af 

menneskerettighederne ved at begrænse 

mulighederne for, at væbnede grupper og 

sikkerhedsstyrker kan handle med disse 

mineraler og metaller. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Denne forordning finder anvendelse 

på alle foretagender i alle led af 

forsyningskæden for mineraler og 

metaller, der kan tilvejebringe eller 

anvende mineraler eller metaller fra 

konfliktramte områder eller 

højrisikoområder. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Med henblik på at undgå utilsigtede 

forvridninger på markedet skelnes der i 

denne forordning mellem den rolle, som 

foretagender i begyndelsen af 

forsyningskæden spiller, og den rolle, som 

virksomheder længere fremme i kæden 

spiller. Due diligence-praksis skal 

skræddersys til det pågældende 

foretagendes aktiviteter dets størrelse og 

dets placering i forsyningskæden. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Josu 

Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Kommissionen kan i samarbejde med 

brancheordningerne og i 

overensstemmelse med OECD's 

retningslinjer yde yderligere vejledning 

om de forpligtelser, som virksomhederne 

skal opfylde, afhængig af deres placering 

i forsyningskæden, og sikre, at systemet 

omfatter en fleksibel procedure, der tager 

hensyn til SMV'ernes position. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 

Björk, Josu Juaristi Abaunz 

for GUE/NGL-Gruppen 
 
Betænkning A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

et 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 2 – stk. 1 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213 

(g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som for første gang markedsfører 
mineraler eller metaller, der er omfattet af 
denne forordning, med henblik på fri 
omsætning som omhandlet i artikel 79 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/199213 

__________________ __________________ 
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en 

 
 

 


