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13.5.2015 A8-0141/100 

Ändringsförslag  100 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led h 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) ansvarstagande importör: varje 

importör som väljer att självcertifiera sig i 

enlighet med de regler som fastställs i 

denna förordning. 

utgår 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/101 

Ändringsförslag  101 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led qa (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qa) företag i senare led: varje fysisk eller 

juridisk person som är verksam i ett 

senare led i leveranskedjan och släpper ut 

en produkt som består av eller innehåller 

mineraler och metaller som omfattas av 

förordningen för första gången på den 

inre marknaden för distribution eller 

användning i samband med kommersiell 

verksamhet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/102 

Ändringsförslag  102 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 2 – led qb (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qb) mikroföretag: ett företag som 

sysselsätter färre än 10 personer och vars 

omsättning och/eller balansomslutning 

inte överstiger 2 miljoner euro per år, 

enligt vad som anges i kommissionens 

rekommendation av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små 

och medelstora företag. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/103 

Ändringsförslag  103 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – rubriken 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Självcertifiering som ansvarstagande 

importör 

Deklaration som ansvarstagande importör 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/104 

Ändringsförslag  104 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje importör av mineraler och metaller 

som omfattas av denna förordning kan 

självcertifiera sig som ansvarstagande 

importör genom att till en medlemsstats 

behöriga myndighet deklarera att man 

uppfyller de skyldigheter avseende 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som 

anges i denna förordning. Deklarationen 

ska innehålla dokumentation där 

importören bekräftar att man uppfyller 

skyldigheterna, inbegripet resultat från 

utförda oberoende externa granskningar. 

1. Varje importör av mineraler och metaller 

som omfattas av denna förordning ska till 

en medlemsstats behöriga myndighet 

deklarera att man uppfyller de skyldigheter 

avseende tillbörlig aktsamhet i 

leveranskedjan som anges i denna 

förordning. Deklarationen ska innehålla 

dokumentation där importören bekräftar att 

man uppfyller skyldigheterna, inbegripet 

resultat från utförda oberoende externa 

granskningar. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/105 

Ändringsförslag  105 
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Malin 
Björk, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i 

konfliktdrabbade områden och högriskområden 

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

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 2 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att säkerställa att självcertifierade 

ansvarstagande importörer av de mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning uppfyller sina skyldigheter 

enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 

förordning. 

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att säkerställa att ansvarstagande 

importörer av de mineraler och metaller 

som omfattas av denna förordning 

uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 

4, 5, 6, och 7 i denna förordning. 

Or. en 

 

 


