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Ændringsforslag  100 

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 

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 – litra h 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 

som vælger at certificere sig selv i 

henhold til bestemmelserne i denne 

forordning 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  101 

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 

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 – nr. q a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (qa) "operatør længere fremme i kæden": 

enhver fysisk eller juridisk person, der 

opererer længere fremme i 

forsyningskæden, som bringer et produkt, 

der består af eller indeholder lovomfattede 

mineraler og metaller, i omsætning på det 

indre marked for første gang til 

distribution eller brug i forbindelse med 

kommercielle aktiviteter 

Or. en 
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Ændringsforslag  102 

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 

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 – nr. q b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (qb) "mikrovirksomhed": som defineret i 

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 

om definitionen af mikrovirksomheder, 

små og mellemstore virksomheder: 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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Ændringsforslag  103 

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 

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 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selvcertificering som en ansvarlig 

importør 

Erklæring som en ansvarlig importør 

Or. en 



 

AM\1061586DA.doc  PE555.216v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0141/104 

Ændringsforslag  104 

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 

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 A8-0141/105 

Ændringsforslag  105 

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 

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 

 

 


