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13.5.2015 A8-0141/149 

Ändringsförslag  149 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Industriprogram 

 1. Relevanta industrisammanslutningar 

kan lämna in en ansökan till 

kommissionen om att få sitt program 

godkänt enligt denna förordning. 

 En sådan ansökan ska bestyrkas med 

bevis och information. 

 2. Om kommissionen på grundval av bevis 

och information som lämnas i enlighet 

med punkt 1 konstaterar att 

industriprogrammet, om det verkligen 

tillämpas av en ansvarstagande importör, 

innebär att den ansvarstagande 

importören kan uppfylla sina skyldigheter 

enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7, ska externa 

granskningar som genomförs enligt 

programmet erkännas enligt denna 

förordning. 

 3. Berörda parter ska informera 

kommissionen om alla ändringar eller 

uppdateringar av sådana industriprogram 

som har godkänts i enlighet med punkt 3. 

 4. Kommissionen ska dra tillbaka 

godkännandet om den konstaterar att 

ändringar eller uppdateringar av ett 

industriprogram försvårar för en 
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ansvarstagande importör att uppfylla sina 

skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7 

eller om den ansvarstagande importören 

vid upprepade tillfällen eller i betydande 

fall har åsidosatt sina skyldigheter på 

grund av brister i programmet. 

 5. Kommissionen ska upprätta ett 

internetbaserat register över godkända 

industriprogram och hålla det uppdaterat. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/150 

Ändringsförslag  150 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 7b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7b 

 Insatser för tillbörlig aktsamhet som 

genomförs av företag i senare led 

 1. Företag i senare led enligt denna 

förordning ska, i enlighet med OECD:s 

riktlinjer, göra ärliga och uppriktiga 

insatser och vidta alla rimliga åtgärder 

för att kartlägga och hantera riskerna i 

sin resursleveranskedja i enlighet med 

artiklarna 4 och 5, bl.a. genom att 

 a) inrätta ett lämpligt 

företagsförvaltningssystem, 

 b) efter bästa förmåga identifiera 

smältverken och anrikningsverken i sin 

resursleveranskedja, 

 c) bedöma dessa smältverks och 

anrikningsverks åtgärder för tillbörlig 

aktsamhet på grundval av tillgängliga 

granskade rapporter och/eller annan 

relevant information, 

 d) göra rimliga och lämpliga 

riskreducerande insatser i enlighet med 

sin strategi för tillbörlig aktsamhet och 

sin riskhanteringsplan, och 

 e) offentligt och årligen med så stor 

spridning som möjligt, inbegripet på 
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internet, rapportera om sin strategi för 

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och 

sina åtgärder för en ansvarsfull 

råvaruanskaffning. 

 2. Alla företag i senare led får genomföra 

dessa insatser genom deltagande i 

industriledda program och ska säkerställa 

att de gör stegvisa, mätbara och lämpliga 

förbättringar när det gäller efterlevnaden 

av denna artikel. 

 3. Mikroföretag, enligt definitionen i 

artikel 2 qb, i senare led får på frivillig 

basis visa tillbörlig aktsamhet enligt 

punkterna 1 och 2. 

 4. Företag i senare led ska följa reglerna i 

denna artikel på grundval av kriterier som 

fastställts av kommissionen, från och med 

24 månader efter denna förordnings 

ikraftträdande. Reglerna i punkt 1 b ska 

följas från och med 48 månader efter 

denna förordnings ikraftträdande. 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/151 

Ändringsförslag  151 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 10 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att kontrollera om självcertifierade 

ansvarstagande importörer av de mineraler 

och metaller som omfattas av denna 

förordning uppfyller sina skyldigheter 

enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 

förordning. 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 

för att kontrollera om ansvarstagande 

importörer av de mineraler och metaller 

som omfattas av denna förordning 

uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 

4, 5, 6, och 7 i denna förordning. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/152 

Ändringsförslag  152 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 12 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De behöriga myndigheterna ska utbyta 

information, inbegripet med sina respektive 

tullmyndigheter, i frågor som rör 

självcertifiering och utförda kontroller i 

efterhand. 

1. De behöriga myndigheterna ska utbyta 

information, inbegripet med sina respektive 

tullmyndigheter, i frågor som rör 

importörernas rapporter och utförda 

kontroller i efterhand. 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0141/153 

Ändringsförslag  153 
Maria Arena, David Martin 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0141/2015 
Iuliu Winkler 
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 

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

Förslag till förordning 
Artikel 15 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 

vart sjätte år ska kommissionen se över 

denna förordnings tillämpning och 

ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 

och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 

av de mineraler som omfattas av denna 

förordning från konfliktdrabbade områden 

och högriskområden. Kommissionen ska 

överlämna en rapport om översynen till 

Europaparlamentet och rådet. 

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 

vart sjätte år ska kommissionen se över 

denna förordnings tillämpning och 

ändamålsenlighet, inbegripet de 

naturresurser som berörs, främjandet av 

och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 

av de mineraler som omfattas av denna 

förordning från konfliktdrabbade områden 

och högriskområden. Kommissionen ska 

överlämna en rapport om översynen till 

Europaparlamentet och rådet. 

Or. en 

 

 


