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13.5.2015 A8-0141/142 

Ændringsforslag  142 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Ændringsforslag  143 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 – 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 A8-0141/144 

Ændringsforslag  144 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 – 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 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Ændringsforslag  145 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 4 – 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 forretningsfortrolighed og 

konkurrencehensyn: a) offentliggøre sin 

konklusion og b) give en tilpas detaljeret 

beskrivelse af de due diligence-

foranstaltninger, som den traf i 

forbindelse med denne konklusion. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Ændringsforslag  146 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 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. 

De ansvarlige smelterier og 

forædlingsvirksomheder, der forarbejder 

mineraler eller metaller, som er omfattet af 

denne forordning, skal få foretaget audit af 

en uafhængig tredjepart. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0141/147 

Ændringsforslag  147 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 6 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) i sin audit tage hensyn til alle de 

aktiviteter, procedurer og systemer, som 

den ansvarlige importør anvender for at 

gennemføre due diligence-praksis i 

forsyningskæden for mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, herunder den ansvarlige 

importørs forvaltningssystem, risikostyring 

og fremlæggelse af oplysninger 

a) i sin audit tage hensyn til alle de 

aktiviteter, procedurer og systemer, som de 

ansvarlige smelterier og 

forædlingsvirksomheder anvender for at 

gennemføre due diligence-praksis i 

forsyningskæden for mineraler eller 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, herunder de ansvarlige 

smelteriers og forædlingsvirksomheders 

forvaltningssystem, risikostyring og 

fremlæggelse af oplysninger 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.5.2015 A8-0141/148 

Ændringsforslag  148 

Maria Arena, David Martin 

for S&D-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 6 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fastslå som revisionsmål, om den 

ansvarlige importørs due diligence-praksis 

i forsyningskæden er i overensstemmelse 

med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning 

b) fastslå som revisionsmål, om de 

ansvarlige smelteriers og 

forædlingsvirksomheders due diligence-

praksis i forsyningskæden er i 

overensstemmelse med artikel 4, 5 og 7 i 

denne forordning 

Or. en 

 

 


