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13.5.2015 A8-0141/149 

Amendement  149 

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 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Sectorale regelingen 

 1. Relevante sectorale regelingen kunnen 

een aanvraag bij de Commissie indienen 

om hun regeling te laten erkennen op 

grond van deze verordening.  

 Deze aanvraag wordt gestaafd met 

bewijsstukken en informatie. 

 2. Wanneer de Commissie, op basis van de 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel 

verstrekte bewijsstukken en informatie, 

vaststelt dat de sectorale regeling, 

wanneer deze doeltreffend door een 

verantwoordelijke importeur wordt 

toegepast, de verantwoordelijke importeur 

in staat stelt aan zijn verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 te 

voldoen, worden door een onafhankelijke 

derde uitgevoerde audits erkend op grond 

van deze verordening. 

 3. De belanghebbende partijen stellen de 

Commissie in kennis van elke wijziging of 

actualisering van een sectorale regeling 

die overeenkomstig lid 3 erkend is. 

 4. De Commissie trekt de erkenning in als 

zij vaststelt dat een wijziging of 

actualisering van een sectorale regeling 
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het vermogen van een verantwoordelijke 

importeur aantast om aan zijn 

verplichtingen op grond van de artikelen 

4, 5, 6 en 7 te voldoen, of indien 

herhaalde of significante gevallen van 

niet-naleving door verantwoordelijke 

importeurs op lacunes in de regeling 

wijzen. 

 5. De Commissie legt een op internet 

beschikbaar register van erkende 

sectorale regelingen aan en actualiseert 

dit. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Amendement  150 

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 7 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 ter 

 Te betrachten passende zorgvuldigheid 

door downstreambedrijven 

 1. Overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 

spannen downstreambedrijven die binnen 

het toepassingsgebied van deze 

verordening vallen zich te goeder trouw in 

en ondernemen alle redelijke stappen om 

de risico's in hun toeleveringsketen van 

hulpbronnen te identificeren en aan te 

pakken, overeenkomstig de artikelen 4 en 

5, onder meer door middel van: 

 a) het oprichten van een passend 

bedrijfsbeheerssysteem; 

 b) het identificeren, naar beste kunnen, 

van de smelterijen en raffinaderijen in 

hun toeleveringsketen van hulpbronnen; 

 c) het beoordelen van de praktijken van 

passende zorgvuldigheid van die 

smelterijen en raffinaderijen, op basis van 

de beschikbare auditverslagen en/of, in 

voorkomend geval, andere relevante 

gegevens; 

 d) het treffen van redelijke en geschikte 

risicobeperkende maatregelen 

overeenkomstig hun beleid van passende 

zorgvuldigheid en hun risicobeheersplan; 
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en 

 e) het jaarlijks zo breed mogelijk 

publiekelijk verslag leggen (onder meer 

via het internet) van hun beleid van 

passende zorgvuldigheid in de 

toeleveringsketen en hun praktijk inzake 

het verantwoord betrekken van mineralen. 

 2. Alle downstreambedrijven kunnen deze 

inspanningen leveren door aan 

programma's van de bedrijfstak deel te 

nemen en ervoor te zorgen dat zij 

geleidelijke, meetbare en tijdige 

vorderingen maken bij het naleven van dit 

artikel. 

 3. Micro-ondernemingen, zoals 

omschreven in artikel 2, onder q ter), 

zijnde downstreambedrijven, kunnen op 

vrijwillige basis passende zorgvuldigheid 

betrachten, overeenkomstig de leden 1 en 

2. 

 4. Na 24 maanden gerekend vanaf de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening voldoen 

downstreambedrijven aan dit artikel, op 

basis van door de Commissie vastgestelde 

criteria. Uiterlijk 48 maanden na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening wordt voldaan aan lid 1, 

onder b). 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Amendement  151 

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 10 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om na te gaan of de 

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. 

1. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten voeren passende controles 

achteraf uit om na te gaan of de 

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. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Amendement  152 

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 12 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteiten wisselen 

informatie uit, ook met hun respectieve 

douaneautoriteiten, over aangelegenheden 

die betrekking hebben op zelfcertificering 

en uitgevoerde controles achteraf. 

1. De bevoegde autoriteiten wisselen 

informatie uit, ook met hun respectieve 

douaneautoriteiten, over aangelegenheden 

die betrekking hebben op uitgevoerde 

controles achteraf. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Amendement  153 

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 15 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie beoordeelt drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de zes jaar de werking en 

de doeltreffendheid van deze verordening, 

met inbegrip van de bevordering en de 

kosten van het verantwoord betrekken van 

mineralen die binnen het toepassingsgebied 

daarvan vallen uit conflict- en 

hoogrisicogebieden. Zij zendt een 

evaluatieverslag toe aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

3. De Commissie beoordeelt drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de zes jaar de werking en 

de doeltreffendheid van deze verordening, 

met inbegrip van de hulpbronnen die 

onder de verordening vallen, de 

bevordering en de kosten van het 

verantwoord betrekken van mineralen die 

binnen het toepassingsgebied daarvan 

vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. 

Zij zendt een evaluatieverslag toe aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

 

 


