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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 7 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Brancheordninger 

 1. De relevante brancheordninger kan 

ansøge Kommissionen om at få deres 

ordninger akkrediteret i henhold til denne 

forordning. 

 Ansøgningen skal underbygges med 

dokumentation og oplysninger. 

 2. Finder Kommissionen på grundlag af 

den dokumentation og de oplysninger, der 

forelægges i henhold til denne artikels stk. 

1, at brancheordningen, når denne 

implementeres på effektiv vis af en 

ansvarlig importør, sætter denne 

ansvarlige importør i stand til at opfylde 

sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 5, 

6 og 7, anerkendes tredjepartsauditter 

udført under disse ordninger i 

overensstemmelse med denne forordning. 

 3. Interessehaverne skal underrette 

Kommissionen om alle ændringer eller 

ajourføringer af brancheordninger, der er 

akkrediteret i overensstemmelse med stk. 

3. 

 4. Kommissionen tilbagekalder 

akkrediteringen, hvis det fastslås, at 
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ændringer eller ajourføringer i en 

brancheordning skader en ansvarlig 

importørs evne til at efterleve sine 

forpligtelser, jf. artikel 4, 5, 6 og 7, eller 

hvis gentagne eller væsentlige tilfælde af 

ansvarlige importørers manglende 

efterlevelse hidfører fra mangler ved 

ordningen. 

 5. Kommissionen opretter og ajourfører et 

internetbaseret register over akkrediterede 

industriordninger. 

Or. en 
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EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige 
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COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD) 
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Artikel 7 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7b 

 Due diligence-indsats af foretagender 

længere fremme i kæden 

 1. Foretagender længere fremme i kæden, 

der er omfattet af denne forordning, skal i 

overensstemmelse med OECD-

retningslinjerne gøre bestræbelser i god 

tro og tage alle rimelige skridt til at 

indkredse og håndtere risici i deres 

ressourceforsyningskæde i 

overensstemmelse med artikel 4 og 5, 

herunder ved: 

 a) at etablere et hensigtsmæssigt 

selskabsstyringssystem 

 b) efter bedste evne at identificere 

smelterierne og 

forædlingsvirksomhederne i deres 

ressourceforsyningskæde 

 c) at vurdere due diligence-praksis hos 

disse smelterier og 

forædlingsvirksomheder på grundlag af 

de foreliggende auditerede rapporter 

og/eller, i hensigtsmæssigt omfang, andre 

relevante oplysninger 

 d) at træffe rimelige og hensigtsmæssige 

risikoforebyggende foranstaltninger i 
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overensstemmelse med sin due diligence-

politik og risikostyringsplan, og 

 e) offentligt at rapportere i bredest muligt 

omfang, herunder på internettet og hvert 

år, om due diligence-politik og -praksis i 

forsyningskæden og om praksis for 

ansvarlig tilvejebringelse. 

 2. Alle foretagender længere fremme i 

kæden kan implementere disse 

foranstaltninger gennem deltagelse i 

brancheledede programmer og sikre, at 

der sker progressive, målbare og rettidige 

forbedringer i efterlevelsen af denne 

artikel. 

 3. Mikrovirksomheder, jf. definitionen i 

artikel 2, nr. qb), der er foretagender 

længere fremme i kæden, kan foretage 

due diligence, jf. stk. 1 og 2, på frivillig 

basis. 

 4. Foretagender længere fremme i kæden 

skal efterleve denne artikel på grundlag af 

de kriterier, der er opstillet af 

Kommissionen, med begyndelse 24 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. Stk. 1, litra b), finder 

anvendelse 48 måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden. 

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

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder gennemfører passende 

efterfølgende tilsyn for at sikre, om 

selvcertificerede ansvarlige importører af 

mineraler og metaller, som er omfattet af 

denne forordning, overholder kravene i 

artikel 4, 5, 6 og 7. 

1. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder gennemfører passende 

efterfølgende tilsyn for at sikre, om 

ansvarlige importører af mineraler og 

metaller, som er omfattet af denne 

forordning, overholder kravene i artikel 4, 

5, 6 og 7. 

Or. en 
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områder og højrisikoområder 

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

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De kompetente myndigheder udveksler 

oplysninger, bl.a. med deres respektive 

toldmyndigheder, om forhold vedrørende 

selvcertificering og efterfølgende tilsyn. 

1. De kompetente myndigheder udveksler 

oplysninger, bl.a. med deres respektive 

toldmyndigheder, om forhold vedrørende 

efterfølgende tilsyn. 

Or. en 
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Artikel 15 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 

forordning og derefter hvert sjette år 

gennemgår Kommissionen, hvordan denne 

forordning fungerer, og hvor effektivt den 

virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 

omkostningerne ved ansvarlig 

tilvejebringelse af de mineraler, som er 

omfattet af denne forordning, fra 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. Kommissionen 

forelægger denne vurderingsrapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 

forordning og derefter hvert sjette år 

gennemgår Kommissionen, hvordan denne 

forordning fungerer, og hvor effektivt den 

virker, bl.a. med hensyn til de 

lovomhandlede naturressourcer, fremme 

af og omkostningerne ved ansvarlig 

tilvejebringelse af de mineraler, som er 

omfattet af denne forordning, fra 

konfliktramte områder og 

højrisikoområder. Kommissionen 

forelægger denne vurderingsrapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. en 

 

 


