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13.5.2015 A8-0141/131 

Ändringsförslag  131 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 
Titeln 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING 

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden 

om inrättande av ett unionssystem för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos 
ansvarstagande importörer av tenn, tantal 
och volfram, malmer av dessa metaller, 
samt guld med ursprung i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/132 

Ändringsförslag  132 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 1 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för självcertifiering av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 
att begränsa möjligheterna för väpnade 
grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla 
med tenn, tantal och volfram, malmer av 

dessa metaller, samt guld. Systemet är 
utformat för att ge insyn och säkerhet när 
det gäller importörers, smältverks och 

anrikningsverks anskaffning av råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. 

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, som ska vara obligatoriskt 

i syfte att sätta stopp för den handel med 

mineraler och metaller som bedrivs av 

väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12. 
Systemet är utformat för att ge insyn och 
säkerhet när det gäller leveranskedjan för 
mineraler och metaller från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. 

__________________ __________________ 
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (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 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (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 
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13.5.2015 A8-0141/133 

Ändringsförslag  133 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 1 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för de unionsimportörer 

som väljer att självcertifiera sig som 

ansvarstagande importörer av mineraler 

och metaller som innehåller eller består 

av tenn, tantal, volfram och guld, i 

enlighet med vad som fastställs i bilaga I. 

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för alla företag som 

anskaffar mineraler och metaller som 

omfattas av denna förordning. Den är 
utformad för att göra deras 

anskaffningspraxis transparent och säker 

i konfliktdrabbade områden och 

högriskområden, så att våldsamma 

konflikter och kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna minimeras eller 

förhindras genom att man inskränker 

möjligheterna för väpnade grupper och 

säkerhetsstyrkor att handla med dessa 

mineraler eller metaller. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/134 

Ändringsförslag  134 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 1 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning ska gälla för alla de 

företag, i alla stadier av leveranskedjan 

för mineraler och metaller, som kan 

tillhandahålla eller använda mineraler 

eller metaller från konfliktdrabbade 

områden och högriskområden. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/135 

Ändringsförslag  135 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 1 – punkt 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. För att undvika oavsiktliga 

snedvridningar av marknaden ska denna 

förordning skilja mellan företagens roll 

beroende på om de befinner sig i tidigare 

eller senare led i leveranskedjan. 

Tillämpningen av tillbörlig aktsamhet 

måste anpassas till det berörda företagets 

verksamhet, dess storlek och dess 

ställning i leveranskedjan. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/136 

Ändringsförslag  136 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 1 – punkt 2c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. Kommissionen kan i samarbete med 

industrisammanslutningar och i enlighet 

med OECD:s riktlinjer ge ytterligare 

riktlinjer avseende företagens skyldigheter 

beroende på deras ställning i 

leveranskedjan, och för att se till att 

systemet omfattar ett flexibelt förfarande 

som beaktar de små och medelstora 

företagens ställning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/137 

Ändringsförslag  137 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 g 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som deklarerar mineraler och 
metaller som omfattas av denna förordning 
för övergång till fri omsättning i den 
mening som avses i artikel 79 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199213. 

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som i första ledet släpper ut sådana 
mineraler och metaller på marknaden som 
omfattas av denna förordning för övergång 
till fri omsättning i den mening som avses i 
artikel 79 i rådets förordning (EEG) 
nr 2913/199213. 

__________________ __________________ 
13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/138 

Ändringsförslag  138 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 i 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) självcertifiering: förklaring om att 

fullgöra de skyldigheter avseende 

förvaltningssystem, riskhantering, 

oberoende extern granskning och 

uppgiftslämnande som anges i denna 

förordning. 

utgår 

 (Detta ändringsförslag är tillämpligt på 
hela texten, i de fall texten inte redan har 
ändrats av ett annat ändringsförslag.) 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/139 

Ändringsförslag  139 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 verkar i 

leveranskedjans senare led, som tillverkar 

eller låter tillverka produkter som består 

av eller innehåller mineraler och metaller 

som denna förordning omfattar, och som 

är etablerad i EU eller som i första ledet 

släpper ut produkterna på den inre 

marknaden för distribution eller 

användning i kommersiell verksamhet. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/140 

Ändringsförslag  140 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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) att tillverka produkter eller låta 

tillverka produkter: att ha visst inflytande 

över tillverkningen av produkter som 

innehåller mineraler eller metaller som 

innehåller eller består av tenn, tantal, 

volfram eller guld, med beaktande av 

fakta och omständigheter samt vilken 

grad av inflytande som företaget har över 

produktens tillverkning. Företagen 

förväntas inte ha något inflytande över 

tillverkningen om de endast sätter sitt 

företagsnamn, varumärke, logotyp eller 

etikett på en generisk produkt som har 

tillverkats av tredje part, ger service till, 

underhåller eller reparerar en produkt 

som har tillverkats av tredje part, eller 

med en tillverkare specificerar eller 

framförhandlar avtalsvillkor som inte 

direkt rör tillverkningen av produkten. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/141 

Ändringsförslag  141 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-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 qc (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 qc) 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 C(2003)1422. 

Or. en 

 


