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13.5.2015 A8-0141/142 

Amendement  142 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 — titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zelfcertificering als verantwoordelijke 

importeur 

Verklaring als verantwoordelijke 

importeur 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/143 

Amendement  143 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 — lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke importeur van mineralen of metalen 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, mag zichzelf als 

verantwoordelijke importeur certificeren 

door aan de bevoegde autoriteit van een 

lidstaat te verklaren dat hij zich houdt aan 

de in deze verordening vastgelegde 

verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 

verklaring bevat documentatie waarmee de 

importeur staaft dat hij zich aan de 

verplichtingen houdt, waaronder de 

resultaten van de door een onafhankelijke 

derde uitgevoerde audits. 

1. Elke importeur van mineralen of metalen 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, verklaart aan de 

bevoegde autoriteit van een lidstaat dat hij 

zich houdt aan de in deze verordening 

vastgelegde verplichtingen inzake passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 

verklaring bevat documentatie waarmee de 

importeur staaft dat hij zich aan de 

verplichtingen houdt, waaronder de 

resultaten van de door een onafhankelijke 

derde uitgevoerde audits. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/144 

Amendement  144 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 — lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om te garanderen dat 

zelfgecertificeerde verantwoordelijke 

importeurs van mineralen of metalen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, voldoen aan hun 

verplichtingen uit hoofde van de artikelen 

4 tot en met 7 van deze verordening. 

2. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om te garanderen dat 

verantwoordelijke importeurs van 

mineralen of metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 4 tot en met 7 van 

deze verordening. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/145 

Amendement  145 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 — alinea 1 — letter g bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) Wanneer een onderneming 

redelijkerwijze tot de conclusie kan komen 

dat de bronnen alleen verkregen zijn uit 

recyclage of afkomstig zijn van schroot, 

met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 

en concurrentiekwesties: a) maakt hij 

hetgeen hij heeft bepaald openbaar; en b) 

omschrijft hij voldoende nauwkeurig 

welke maatregelen voor passende 

zorgvuldigheid hij heeft genomen om dit 

te bepalen. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/146 

Amendement  146 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 — alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verantwoordelijke importeur van 

mineralen of metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, laat audits uitvoeren door een 

onafhankelijke derde. 

De verantwoordelijke smelterijen en 

raffinaderijen van mineralen of metalen 

die binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, laat audits uitvoeren 

door een onafhankelijke derde. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/147 

Amendement  147 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 — alinea 2 — letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) heeft betrekking op alle activiteiten, 

processen en systemen die de 

verantwoordelijke importeur gebruikt bij 

het betrachten van passende 

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 

betreffende mineralen of metalen die 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen, met inbegrip van het 

beheersysteem van en het risicobeheer en 

de bekendmaking van informatie door de 

verantwoordelijke importeur, 

(a) heeft betrekking op alle activiteiten, 

processen en systemen die de smelterijen 

en raffinaderijen gebruiken bij het 

betrachten van passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen betreffende mineralen 

of metalen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen, met inbegrip van het beheersysteem 

van en het risicobeheer en de 

bekendmaking van informatie door de 

verantwoordelijke smelterijen en 

raffinaderijen, 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/148 

Amendement  148 

Maria Arena, David Martin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0141/2015 

Iuliu Winkler 

Uniesysteem voor zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit 

conflict- en hoogrisicogebieden 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 — alinea 2 — letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) heeft tot doel vast te stellen dat de 

praktijken van passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen van de 

verantwoordelijke importeur 

overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 

van deze verordening, 

(b) heeft tot doel vast te stellen dat de 

praktijken van passende zorgvuldigheid in 

de toeleveringsketen van de 

verantwoordelijke smelterijen en 

raffinaderijen overeenstemmen met de 

artikelen 4, 5 en 7 van deze verordening, 

Or. en 

 

 


