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BEKNOPTE MOTIVERING

In juli 2010 werd in de Verenigde Staten wetgeving van kracht (de Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act) die bedrijven die producten vervaardigen of laten 
vervaardigen verplicht tot openbaarmaking van bepaalde informatie met betrekking tot de 
conflictmineralen tin, tantaal, wolfraam en goud. Deze wetgeving beoogt verantwoord 
ondernemen te stimuleren en is van wezenlijk belang voor het terugdringen van de handel in 
conflictmineralen en draagt daarmee bij aan conflictbeperking en -vermindering en aan de 
bescherming van de mensenrechten. De wetgeving is van toepassing op in de VS genoteerde 
bedrijven en dus moeten Europese bedrijven, als zij in de VS genoteerd zijn, ook voldoen aan 
de dwingende openbaarmakingsvereisten.

Het Europees Parlement heeft in talloze resoluties verklaard voorstander van dergelijke 
wetgeving te zijn, meest recentelijk in zijn resolutie "de bevordering van ontwikkeling met 
verantwoordelijke bedrijfspraktijken", aangenomen in februari 2014. In maart 2014 kwam de 
Europese Commissie met een eigen voorstel inzake conflictmineralen. Dit voorstel voor een 
verordening voorziet echter slechts in een stelsel van vrijwillige zelfcertificering voor 
importeurs van de bovengenoemde conflictmineralen.

De nu voorgestelde Europese wetgeving is dus minder ambitieus dan de Amerikaanse 
wetgeving en zal dus ook minder doeltreffend zijn voor het verwezenlijken van de beoogde 
doelstellingen. Om die reden hebben diverse belanghebbenden er bij het Europees Parlement 
en de Commissie op aangedrongen het voorstel aan te scherpen en wetgeving vast te stellen 
die nauwer aansluit bij die in de VS. Onlangs stelde Dr. Denis Mukwege, de winnaar van de 
Sacharovprijs van het Europees Parlement in 2014, in zijn dankwoord tot de plenaire 
vergadering van het Europees Parlement dat de voorgestelde EU-verordening, die nog door 
het Europees Parlement zal worden behandeld, ook verplichte elementen moet omvatten en 
eveneens betrekking zou moeten hebben op eindproducten. Mondiale beleggers en 
investeringsorganisaties, met een totaal beheerd vermogen van ruim 855 miljard euro, hebben 
zich eveneens tot de Europese Commissie gewend en haar verzocht op het gebied van 
conflictmineralen wetgeving vast te stellen die beter aansluit op sectie 1502 van de 
Amerikaanse Dodd-Frankwetgeving. Vergelijkbare pleidooien werden gehouden door 
religieuze leiders, niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven.

In deze context wordt in dit ontwerpadvies van de Commissie AFET voorgesteld het 
Commissievoorstel te wijzigen, zodat het nauwer aansluit bij de Amerikaanse Dodd-
Frankwetgeving. Met een dergelijke aanpassing wordt de consistentie tussen de twee grootste 
handelsblokken gewaarborgd en wordt bereikt dat er één enkele internationale standaard 
geldt, hetgeen leidt tot een betere harmonisatie binnen de handel en ervoor zorgt dat 
marktverstoringen worden voorkomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel van de verordening

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot instelling van een Uniesysteem voor 
zelfcertificering van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor verantwoordelijke importeurs van
tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden

tot instelling van een Uniesysteem van 
zorgvuldigheidsverplichtingen in de 
toeleveringsketen voor organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen 
die producten vervaardigen of laten 
vervaardigen die tin, tantaal en wolfraam, 
de overeenkomstige ertsen, en goud uit 
conflict- en hoogrisicogebieden bevatten

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Smelterijen en raffinaderijen hebben
een belangrijke positie in de mondiale 
toeleveringsketens voor mineralen, 
aangezien zij zich doorgaans in de laatste 
fase bevinden waarin passende 
zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden 
gewaarborgd door informatie over de 
oorsprong van de mineralen en de 
bewakingsketen te verzamelen, openbaar te 
maken en te verifiëren. Na deze fase van 
transformatie wordt het vaak als niet-
haalbaar beschouwd om de oorsprong van 
de mineralen te traceren. Een EU-lijst van 
verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen zou downstreambedrijven 
dan ook transparantie en zekerheid met 

(13) Naast de verplichtingen die gelden 
voor de organisaties van openbaar belang 
en grote ondernemingen die producten 
vervaardigen of laten vervaardigen die 
mineralen of metalen bevatten, zijn
smelterijen en raffinaderijen ook een 
belangrijke factor in de mondiale 
toeleveringsketens voor mineralen, 
aangezien zij zich doorgaans in de laatste 
fase bevinden waarin passende 
zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden 
gewaarborgd door informatie over de 
oorsprong van de mineralen en de 
bewakingsketen te verzamelen, openbaar te 
maken en te verifiëren. Na deze fase van 
transformatie wordt het vaak als niet-
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betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

haalbaar beschouwd om de oorsprong van 
de mineralen te traceren. Een EU-lijst van 
verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen zou downstreambedrijven 
dan ook transparantie en zekerheid met 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
uniforme naleving van zelfcertificering 
door verantwoordelijke importeurs door 
gepaste controles achteraf uit te voeren om 
na te gaan of de zelfgecertificeerde 
verantwoordelijke importeurs van 
mineralen en/of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, aan de verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voldoen. De gegevens 
van die controles moeten ten minste vijf 
jaar worden bewaard. De lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het vaststellen van 
regels die van toepassing zijn bij inbreuken 
op deze verordening.

(14) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
uniforme naleving van de in deze 
verordening vastgestelde verplichtingen 
voor organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen die producten 
vervaardigen of laten vervaardigen die 
mineralen of metalen bevatten die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, overeenkomstig 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad 1bis, door gepaste 
controles achteraf uit te voeren om na te 
gaan of zij aan de verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voldoen. De gegevens 
van die controles moeten ten minste vijf 
jaar worden bewaard. De lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het vaststellen van 
regels die van toepassing zijn bij inbreuken 
op deze verordening.

_____________________
1bis Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en van de Raad van 
26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante 
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verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de goede uitvoering van deze 
verordening te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. De 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
de lijst van verantwoordelijke smelterijen 
en raffinaderijen alsmede de lijst van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/201111.

(15) Om de goede uitvoering van deze 
verordening te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. De 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
de bijlagen moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/201111.

_________________ ___________________
11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

11 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie moet aan de Raad en 
het Europees Parlement regelmatig verslag 
uitbrengen over de gevolgen van de 
regeling. De Commissie beoordeelt 
uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening en vervolgens om de 
zes jaar de werking en de doeltreffendheid 
van de verordening, met inbegrip van de 
bevordering van het verantwoord 
betrekken van mineralen die binnen het 
toepassingsgebied vallen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen 
indien nodig vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen, die verplichte 
maatregelen kunnen bevatten,

(16) De Commissie moet aan de Raad en 
het Europees Parlement regelmatig verslag 
uitbrengen over de gevolgen van de 
regeling. De Commissie beoordeelt 
uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening en vervolgens om de 
zes jaar de werking en de doeltreffendheid 
van de verordening, met inbegrip van de 
bevordering van het verantwoord 
betrekken van mineralen die binnen het 
toepassingsgebied vallen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen 
indien nodig vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de 
Commissie en de Europese Commissie 
dienen, parallel aan deze wetgeving, 
begeleidende maatregelen ten uitvoer te 
leggen die leiden tot een geïntegreerde 
EU-strategie inzake het verantwoord 
betrekken van mineralen, als omschreven 
in de gezamenlijke mededeling van 5 
maart 2014 over dit onderwerp.

Or. en



PE544.315v01-00 8/32 PA\1043090NL.doc

NL

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor 
zelfcertificering van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
teneinde gewapende groepen en 
veiligheidstroepen12 zo weinig mogelijk 
kansen te geven handel te drijven in tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud. Het systeem moet 
transparantie en zekerheid bieden inzake 
de toevoerpraktijken van importeurs, 
smelterijen en raffinaderijen die 
mineralen betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden.

Schrappen

__________________
12 "Gewapende groepen en 
veiligheidstroepen" als omschreven in 
bijlage II bij de OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en. 

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid (due diligence) in de 

2. Bij deze verordening worden de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid (due diligence) in de 
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toeleveringsketen vastgesteld voor 
importeurs in de Unie die kiezen voor 
zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeurs van mineralen of metalen met 
of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, zoals bepaald in bijlage I.

toeleveringsketen vastgesteld voor 
organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen die producten 
vervaardigen of laten vervaardigen die 
mineralen of metalen bevatten met of 
bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, zoals bepaald in bijlage I. De 
verordening beoogt voor transparantie en 
zekerheid te zorgen inzake de 
invoerpraktijken van deze organisaties en 
ondernemingen als deze mineralen of 
metalen betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden, om gewelddadige 
conflicten en mensenrechtenschendingen 
te voorkomen of te minimaliseren door 
ervoor te zorgen dat gewapende groepen 
en veiligheidstroepen zo weinig mogelijk 
kans krijgen handel te drijven in deze 
mineralen en metalen, als omschreven in 
bijlage II van de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) 'die producten vervaardigen of 
laten vervaardigen': het uitoefenen van 
feitelijke invloed op de vervaardiging van 
producten die mineralen of metalen 
bevatten met of bestaande uit tin, tantaal, 
wolfraam en goud, rekening houdend met 
feiten en omstandigheden en met de 
omvang van de invloed die door de 
organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen wordt uitgeoefend 
op de vervaardiging van het product. 
Organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen worden geacht geen 
invloed uit te oefenen op de vervaardiging 
als zij slechts: hun merknaam, merkteken, 
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logo of label aanbrengen op een door een 
derde vervaardigd generiek product, een 
door een derde vervaardigd product 
onderhouden of repareren, contractuele 
voorwaarden die geen rechtstreeks 
verband houden met de vervaardiging van 
het product vaststellen of hierover met de 
producent onderhandelen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "importeur": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, aangeeft voor vrij 
verkeer in de zin van artikel 79 van 
Verordening (EEG) nr. 2913/199213 van 
de Raad;

Schrappen

____________________
13 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de 
Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek 
(PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1). 

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "verantwoordelijke importeur": een 
importeur die kiest voor zelfcertificering 
overeenkomstig de voorschriften van deze 

Schrappen
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verordening;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "organisaties van openbaar 
belang" ondernemingen die producten 
vervaardigen of laten vervaardigen die 
mineralen of metalen bevatten met of 
bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, die binnen het toepassingsbereik 
van deze verordening vallen, en die in 
Richtlijn 2013/34/EU, artikel 2, lid 1, 
eerste streepje, zijn gedefinieerd als 
ondernemingen die onder het recht van 
een lidstaat vallen en waarvan de effecten 
zijn toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt van een lidstaat 
in de zin van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad1bis;

___________________________
1 bis Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, tot wijziging van 
de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG 
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG
van het Europees Parlement en de Raad 
en houdende intrekking van 
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 
145 van 30.4.2004, blz. 1).

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h ter) "grote ondernemingen": 
ondernemingen die producten 
vervaardigen of laten vervaardigen die 
mineralen of metalen bevatten met of 
bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, die binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen, en die op 
hun balansdatum de grensbedragen voor 
ten minste twee van de volgende drie 
criteria overschrijden, overeenkomstig 
artikel 3, lid 7, van Richtlijn 2013/34/EU:

- balanstotaal: 20 000 000 EUR;

- netto-omzet: 40 000 000 EUR;

- gemiddeld personeelsbestand gedurende 
het boekjaar: 250.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "zelfcertificering": de handeling 
waarbij men verklaart zich te zullen 
houden aan de verplichtingen inzake 
beheersystemen, risicobeheer, audits door 
een derde en bekendmaking zoals bepaald 
in deze verordening;

Schrappen

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) "verantwoordelijke smelterijen of 
raffinaderijen": smelterijen of 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
de verantwoordelijke importeur;

(p) " verantwoordelijke smelterijen of 
raffinaderijen": smelterijen of 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
de in artikel 8 van deze verordening 
genoemde organisaties van openbaar 
belang en grote ondernemingen;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
van organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen

Or. en

Amendement 17

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 

1. Elke organisatie van openbaar belang 
of grote onderneming die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
valt, certificeert zichzelf door aan de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat te 
verklaren dat zij zich houdt aan de in deze 
verordening vastgelegde verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid in de 
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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.

toeleveringsketen. De verklaring bevat 
documentatie waarmee de organisatie van 
openbaar belang of de grote onderneming
staaft dat zij zich aan de verplichtingen 
houdt, waaronder de resultaten van de door 
een onafhankelijke derde uitgevoerde 
audits.

Or. en

Amendement 18

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 garanderen dat organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen
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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijke importeur van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

De organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) naam en adres van de persoon die aan 
de importeur heeft geleverd,

(ii) naam en adres van de persoon die aan 
de organisatie van openbaar belang of de 
grote onderneming heeft geleverd,

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – sub v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v bis) wanneer niet kan worden 
vastgesteld uit welk gebied de mineralen 
afkomstig zijn moet, gedurende een 
tijdelijke periode van twee jaar, de 
volgende aanvullende informatie worden 
verstrekt:

- indien bekend, het verwerkingsbedrijf 
waar de mineralen zijn verwerkt; 

- indien bekend, het land van oorsprong 
van de mineralen;

- de inspanningen, zo gedetailleerd 
mogelijk, die zijn verricht om de mijn of 
het land van oorsprong te achterhalen;

- eventuele maatregelen die na de 
recentste verklaring overeenkomstig 
artikel 7 van deze verordening zijn of 
zullen worden genomen  om risico's te 
beperken, als bedoeld in artikel 5 van deze 
verordening, waaronder maatregelen ter 
verbetering van de zorgvuldigheid;

Voor producten die mineralen bevatten 
waarvan de herkomst niet kan worden 
vastgesteld hoeven de organisaties van 
openbaar belang en de grote 
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ondernemingen geen audit door een 
onafhankelijke derde te laten uitvoeren.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g – sub vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi bis) wanneer de organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen 
redelijkerwijs kunnen aannemen en 
kunnen aantonen dat metalen zijn 
verkregen uit recyclage of afkomstig zijn 
van schroot, is deze verordening niet op 
hen van toepassing;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g – sub vi ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi ter) wanneer de organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen 
niet kunnen vaststellen dat de bron van 
het goud is verkregen uit recyclage of 
afkomstig is van schroot, moeten zij 
aanvullende informatie verstrekken 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen zoals opgenomen in de 
OESO-richtsnoeren en de bijlage daarbij 
inzake goud, en tevens een audit laten 
uitvoeren door een onafhankelijke derde;

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g – sub vi quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi quater) wanneer de organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen 
niet kunnen vaststellen dat de bron van 
tin, tantaal of wolfraam is verkregen uit 
recyclage of afkomstig is van schroot, 
moeten zij omschrijven welke maatregelen 
voor passende zorgvuldigheid zij hebben 
genomen om te bepalen of de metalen 
verkregen zijn uit recyclage of afkomstig 
zijn uit schroot en hoeven zij geen audit te 
laten uitvoeren door een onafhankelijke 
derde;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verantwoordelijke importeur van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

1. De organisaties van openbaar belang 
en grote ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke 
importeur risicobeperkende maatregelen 

2. Wanneer een organisatie van openbaar 
belang of grote onderneming
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neemt terwijl hij de handel voortzet of 
tijdelijk opschort, overlegt hij met 
leveranciers en de betrokken 
belanghebbenden, waaronder lokale en 
centrale overheidsinstanties, internationale 
of maatschappelijke organisaties en 
betrokken derden, en zoekt hij 
overeenstemming over een strategie voor 
meetbare risicobeperking in het 
risicobeheersplan.

risicobeperkende maatregelen neemt 
terwijl hij de handel voortzet of tijdelijk 
opschort, overlegt hij met leveranciers en 
de betrokken belanghebbenden, waaronder 
lokale en centrale overheidsinstanties, 
internationale of maatschappelijke 
organisaties en betrokken derden, en zoekt 
hij overeenstemming over een strategie 
voor meetbare risicobeperking in het 
risicobeheersplan.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verantwoordelijke importeur doet 
een beroep op de maatregelen en 
indicatoren in bijlage III bij de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
om risicobeperkende strategieën voor 
conflict- en hoogrisicogebieden op te
stellen en meet de voortgang van de 
verbetering.

3. De organisatie van openbaar belang of 
grote onderneming doet een beroep op de 
maatregelen en indicatoren in bijlage III bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid om risicobeperkende 
strategieën voor conflict- en 
hoogrisicogebieden op te stellen en meet 
de voortgang van de verbetering.

Or. en

Amendement 28

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 organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, laten audits uitvoeren door een 
onafhankelijke derde.
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Or. en

Amendement 29

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 organisatie 
van openbaar belang of de grote 
onderneming 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 organisatie van 
openbaar belang of de grote 
onderneming,

Or. en

Amendement 30

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 organisatie 
van openbaar belang of de grote 
onderneming overeenstemmen met de 
artikelen 4, 5 en 7 van deze verordening,

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de verantwoordelijke importeur 
van mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
vallen aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de organisatie van openbaar 
belang of de grote onderneming die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat de volgende documentatie 
over het voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de verantwoordelijke importeur 
van mineralen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
vallen aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat documentatie over het voorgaande 
kalenderjaar met betrekking tot het aandeel 
van mineralen afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden in verhouding tot het 
totale aantal gekochte mineralen, zoals 
bevestigd door audits door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening.

2. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de organisatie van openbaar 
belang of de grote onderneming die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar met betrekking tot 
het aandeel van mineralen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden in 
verhouding tot het totale aantal gekochte 
mineralen, zoals bevestigd door audits door 
een onafhankelijke derde overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening.

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de verantwoordelijke importeur 
van metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
vallen aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de organisatie van openbaar 
belang of de grote onderneming die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt aan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat de volgende documentatie 
over het voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verantwoordelijke importeur van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
vallen, stelt aan zijn directe 
downstreamafnemers alle informatie ter 
beschikking die hij heeft verzameld en 
bewaard ingevolge de betrachte passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

4. De organisatie van openbaar belang of 
de grote onderneming die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening
valt, stelt aan haar directe 
downstreamafnemers alle informatie ter 
beschikking die zij heeft verzameld en 
bewaard overeenkomstig de voor haar 
geldende vereisten betreffende passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De verantwoordelijke importeur van 
mineralen of metalen binnen de 
werkingssfeer van deze verordening brengt 
jaarlijks zo breed mogelijk (onder meer via 
het internet) verslag uit over zijn beleid van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen en zijn praktijk inzake 
het verantwoord betrekken van die 
mineralen of metalen. Het verslag bevat 
een overzicht van de maatregelen die de
verantwoordelijke importeur heeft 
genomen om zijn verplichtingen uit te 
voeren met betrekking tot zijn
beheersysteem en risicobeheer als bedoeld 
in respectievelijk artikel 4 en 5, alsmede 
een samenvatting van de audits door een 
derde, met inbegrip van de naam van de 
auditor, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en 
andere concurrentiekwesties.

5. De organisatie van openbaar belang of 
de grote onderneming die binnen de 
werkingssfeer van deze verordening valt,
brengt jaarlijks zo breed mogelijk (onder 
meer via het internet) verslag uit over zijn 
beleid van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen en zijn praktijk inzake 
het verantwoord betrekken van die 
mineralen of metalen. Het verslag bevat 
een overzicht van de maatregelen die de
organisatie van openbaar belang of de 
grote onderneming heeft genomen om
haar verplichtingen uit te voeren met
betrekking tot haar beheersysteem en 
risicobeheer als bedoeld in respectievelijk 
artikel 4 en 5, alsmede een samenvatting 
van de audits door een derde, met inbegrip 
van de naam van de auditor, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie vermeldt in de in lid 1 
bedoelde lijst welke verantwoordelijke 
smelterijen en raffinaderijen ten minste 
gedeeltelijk mineralen betrekken uit 
conflict- en hoogrisicogebieden.

2. De Commissie vermeldt in de in lid 1 
bedoelde lijst welke verantwoordelijke 
smelterijen en raffinaderijen ten minste 
gedeeltelijk, of indirect, mineralen 
betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie werkt de informatie in de 
lijst tijdig bij. De Commissie schrapt de 
namen van de smelterijen en 
raffinaderijen die overeenkomstig 
artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet 
langer worden erkend als 
verantwoordelijke importeurs, alsook de 
namen van de smelterijen en 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
niet langer als verantwoordelijke 
importeurs erkende importeurs.

4. De Commissie werkt de informatie in de 
lijst tijdig, en ten minste elke zes 
maanden, bij.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een of meer voor de 
uitvoering van deze verordening bevoegde 
autoriteiten aan.

1. Elke lidstaat wijst een of meer voor de 
uitvoering van deze verordening bevoegde 
autoriteiten aan.

De lidstaten delen de Commissie binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening de namen en adressen 
van de bevoegde autoriteiten mee. De 
lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van elke wijziging van de naam of 
het adres van de bevoegde autoriteiten.

De lidstaten delen de Commissie binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening de namen en adressen 
van de bevoegde autoriteiten mee. De 
lidstaten stellen de Commissie ook tijdig in 
kennis van elke wijziging van de naam of 
het adres van de bevoegde autoriteiten.

Or. en



PE544.315v01-00 24/32 PA\1043090NL.doc

NL

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie neemt een besluit om 
een lijst van bevoegde autoriteiten te 
publiceren (onder meer op het internet) 
overeenkomstig het model in bijlage III en 
de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. De Commissie 
werkt de lijst regelmatig bij.

2. De Commissie publiceert een lijst van 
bevoegde autoriteiten (onder meer op het 
internet) overeenkomstig het model in 
bijlage III en de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure. De 
Commissie werkt de lijst regelmatig bij.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles achteraf van verantwoordelijke 
importeurs

Controles achteraf

Or. en

Amendement 41

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 

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 
achteraf uit om na te gaan of de
organisaties van openbaar belang en de 
grote ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4 tot en met 7.
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4 tot en met 7.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde controles worden 
uitgevoerd aan de hand van een 
risicoanalyse. Bovendien mogen controles
worden uitgevoerd wanneer een bevoegde 
autoriteit beschikt over relevante 
informatie, met inbegrip van concrete 
aanwijzingen van derden, betreffende de 
naleving van deze verordening door een
verantwoordelijke importeur.

2. De in lid 1 bedoelde controles worden 
uitgevoerd aan de hand van een 
risicoanalyse. Bovendien worden controles 
uitgevoerd wanneer een bevoegde 
autoriteit beschikt over relevante 
informatie, met inbegrip van concrete 
aanwijzingen van derden, betreffende de 
naleving van deze verordening door een
organisatie van openbaar belang of grote 
onderneming.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een onderzoek naar de uitvoering van de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
door de verantwoordelijke importeur, met 
inbegrip van het beheersysteem, het 
risicobeheer, de audits door een 
onafhankelijke derde en de bekendmaking,

a) een onderzoek naar de uitvoering van de 
verplichtingen inzake passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
door de organisatie van openbaar belang 
of de grote organisatie, met inbegrip van 
het beheersysteem, het risicobeheer, de 
audits door een onafhankelijke derde en de 
bekendmaking,

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De verantwoordelijke importeurs
verlenen alle assistentie die nodig is om het 
verrichten van de in lid 1 bedoelde 
controles te vergemakkelijken, met name 
wat de toegang tot bedrijfsruimten en het 
overleggen van documentatie en gegevens 
betreft.

4. Organisaties van openbaar belang en 
grote ondernemingen verlenen alle 
assistentie die nodig is om het verrichten 
van de in lid 1 bedoelde controles te 
vergemakkelijken, met name wat de 
toegang tot bedrijfsruimten en het 
overleggen van documentatie en gegevens 
betreft.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van controles van 
verantwoordelijke importeurs

Registratie van de controles

Or. en

Amendement 46

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 de 
verplichtingen van organisaties van 
openbaar belang en grote ondernemingen 
en overeenkomstig deze verordening
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uitgevoerde controles achteraf.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Lijst van conflict- en hoogrisicogebieden

1. De Commissie stelt de lijst van conflict-
en hoogrisicogebieden vast 
overeenkomstig het model in bijlage III 
bis nieuw en de in artikel 13, lid 2, van 
deze verordening bedoelde 
regelgevingsprocedure, en werkt hierbij 
nauw samen met de Europese dienst voor 
extern optreden, overeenkomstig artikel 3 
van Besluit 2010/427/EU van de Raad1bis. 
De lijst wordt vastgesteld op basis van de 
informatie die door haar diensten, de 
lidstaten en de bevoegde autoriteiten is 
ontvangen van open bronnen of derden. 
De lijst wordt in voorkomend geval tijdig 
bijgewerkt, maar ten minste om de zes 
maanden.

________________________
1bisBesluit 2010/427/EU van de Raad van 
26 juli 2010 tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Europese 
Dienst voor extern optreden (PB L 201 
van 3.8.2010, blz. 30).

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Wanneer het advies van het comité via 
een schriftelijke procedure moet worden 
verkregen, wordt die procedure zonder 
gevolg beëindigd indien, binnen de 
termijn voor het uitbrengen van het 
advies, door de voorzitter van het comité 
daartoe wordt besloten of door een 
eenvoudige meerderheid van de leden van 
het comité daarom wordt verzocht.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regels die van toepassing zijn bij 
inbreuken

Regels die van toepassing zijn bij 
inbreuken en sancties

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het geval van een inbreuk op de 
bepalingen van deze verordening, delen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten de 

2. In het geval van een inbreuk op de 
bepalingen van deze verordening, delen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten de 
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door de verantwoordelijke importeur te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

door de organisatie van openbaar belang 
of grote onderneming te nemen 
corrigerende maatregelen mee.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de verantwoordelijke importeur
ontoereikende corrigerende maatregelen 
neemt, geeft de bevoegde autoriteit aan de 
importeur een kennisgeving van niet-
erkenning van zijn certificering als 
verantwoordelijke importeur voor wat 
betreft de mineralen of metalen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen; zij brengt de 
Commissie daarvan op de hoogte.

3. Indien de organisatie van openbaar 
belang of de grote onderneming
ontoereikende corrigerende maatregelen 
neemt, merkt de bevoegde autoriteit het 
uitblijven van deze maatregelen aan als 
niet-naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten voorzien in sancties 
die van toepassing zijn op overtredingen 
van de bepalingen van deze verordening 
en nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat deze sancties worden 
gehandhaafd. De sancties waarin wordt 
voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend.

Or. en
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Amendement 53

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 bevordering en de 
kosten van het verantwoord betrekken van 
mineralen die binnen het toepassingsgebied 
daarvan vallen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden en met inbegrip van 
beleidsoriëntaties, rekening houdend met 
de doeltreffendheid van begeleidende 
maatregelen. De Commissie beziet de 
mogelijkheid om de regeling uit te breiden 
tot andere mineralen en metalen, in 
overeenstemming met de eerste zin van dit 
lid. Zij zendt een evaluatieverslag toe aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Begeleidende maatregelen voor een 
geïntegreerde EU-strategie inzake het 
verantwoord betrekken van mineralen

1. De Commissie legt samen met de 
Europese Dienst voor extern optreden aan 
het Parlement en de Raad begeleidende 
maatregelen voor om een geïntegreerde 
EU-strategie inzake het verantwoord 
betrekken van mineralen te waarborgen, 
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waaronder:

- Stimulerende maatregelen voor 
bedrijven ter bevordering van het 
verantwoord betrekken van mineralen;

- Zinvolle beleidsdialogen met derde 
landen en andere belanghebbenden; met 
inbegrip van de mogelijkheid van 
aansluiting bij het door de VS 
gelanceerde publiek-private partnerschap 
voor verantwoorde handel in mineralen;

- Voortgezette 
ontwikkelingssamenwerking met derde 
landen, met name ondersteuning van de 
commercialisering van conflictvrije 
mineralen;

- Inspanningen op het gebied van 
grondstoffendiplomatie en objectief 
bemiddelaarschap;

- Nauwe samenwerking met de lidstaten, 
met name aanvullende initiatieven op het 
gebied van consumentenvoorlichting en 
etikettering, en nieuwe maatregelen om 
verantwoord ondernemen te stimuleren, 
alsmede prestatieclausules in 
overheidsopdrachten, overeenkomstig 
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten1a.

2. De hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de 
Commissie en de Europese Commissie 
dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad op grond van dit artikel een jaarlijks 
voortgangsverslag in.

________________________
1bis Richtlijn 2014/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van overheidsopdrachten en tot intrekking 
van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 65).

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III bis

Lijst van conflict- en hoogrisicogebieden 
als bedoeld in artikel 12 bis

De conflict- en hoogrisicogebieden 
worden gepresenteerd in alfabetische 
volgorde.

Or. en


