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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. tager Rådets og Kommissionens 

erklæringer, der er vedføjet som bilag til 

denne beslutning, til efterretning; 

Or. en 

Til orientering lyder erklæringerne som følger: 

Rådets erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 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: 

"Rådet accepterer undtagelsesvis at give Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede 

retsakter om ændring af tærsklerne i bilag I, som er fastsat i artikel 1, skr. 4 og 5, for at sikre 

en rettidig vedtagelse af tærskler og for at opfylde målsætningen med denne forordning. 

Denne accept foregriber ikke fremtidige lovforslag på handelsområdet, eller vedrørende de 

eksterne forbindelser generelt." 

_________________________ 

Kommissionens erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 

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: 

Kommissionen vil overveje at fremsætte yderligere lovforslag, som er rettet til EU-

virksomheder med produkter med tin, tantal og wolfram og guld i forsyningskæden, såfremt 

den konkluderer, at den samlede indsats på EU-markedet med hensyn til en ansvarlig 

verdensomspændende forsyningskæde for mineraler er utilstrækkelig til at udvirke en 

ansvarlig forsyningsadfærd i producentlandene, eller såfremt den vurderer, at tilslutningen fra 

virksomheder længere ned i kæden, der har indført supply chain due diligence systemer i 
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overensstemmelse med OECD retningslinjerne, er utilstrækkelig." 

_________________________ 

Kommissionens 2. erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 

et 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: 

Ved udøvelsen af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 1, stk. 5, 

vil Kommissionen tage behørigt hensyn til målsætningen for denne forordning, navnlig som 

fastsat i betragtning 1, 7, 10 og 17. 

I den forbindelse vil Kommissionen navnlig tage hensyn til de specifikke risici, der er 

forbundet med driften af opstrømsforsyningskæderne for guld i konfliktramte og 

højrisikoområder og til situationen for EU-mikrovirksomheder og små virksomheder, der 

importerer guld i EU. " 

_________________________ 

Kommissionens 3. erklæring om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 

et 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: 

"Efter anmodning fra Europa-Parlamentet om specifikke retningslinjer, er Kommissionen 

villig til at udvikle resultatindikatorer for ansvarligt indkøb af konfliktmineraler. Ved hjælp af 

sådanne retningslinjer vil relevante virksomheder med mere end 500 ansatte, der skal 

offentliggøre ikke-finansielle oplysninger i henhold til direktiv 2014/95 / EU. blive tilskyndet 

til at give specifikke oplysninger i forbindelse med produkter, der indeholder tin, tantal, 

wolfram eller guld." 

_________________________ 

 

 

 


