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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur staat volledig achter het hoofddoel van het wetgevingsvoorstel, namelijk de 
link doorbreken tussen conflicten en de illegale winning van bodemschatten. Het doorbreken 
van deze samenhang is cruciaal, aangezien de zogenaamde conflictmineralen een struikelblok 
vormen voor overheden die streven naar inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling, goed 
bestuur, rechtsstatelijkheid en de bescherming van de mensenrechten. 

De OESO-richtsnoeren inzake zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens 
van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden en risicogebieden (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas) is aangenomen door de OESO-Ministerraad op 25 mei 2011. De 
richtsnoeren hebben tot doel bedrijven te helpen de mensenrechten te respecteren en te 
vermijden dat deze bedrijven bijdragen aan conflicten door de mineralen die ze betrekken. De 
OESO-richtsnoeren zijn erkend als een vrijwillig internationaal kader inzake maatregelen 
voor passende zorgvuldigheid die bedrijven moeten nemen wanneer ze verplicht zijn een 
conflictmineralenverslag op te stellen overeenkomstig artikel 1502 (Section 1502) van de Wet 
Dodd-Frank (Dodd-Frank Act). Bovendien hebben zij de steun gekregen van de Verenigde 
Naties, en ook de verklaring van Lusaka, ondertekend door 11 staatshoofden van de 
Internationale conferentie over het gebied van de Grote Meren, bepaalt dat de procedures en 
normen van de OESO-richtsnoeren opgenomen zullen worden in de zes instrumenten van het 
Regionale initiatief tegen illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Ondanks deze 
ruime steun hebben maar weinig bedrijven dit vrijwillige kader voor passende zorgvuldigheid 
toegepast (slechts 12%).

Zoals het Commissievoorstel er nu uitziet, en gebaseerd is op een 'berokken geen schade'-
benadering, riskeert het niet veel goeds bij te dragen. De rapporteur is van mening dat de 
Europese Unie het voortouw zou moeten nemen bij deze kwestie en een verplicht 
zelfcertificeringsmechanisme zou moeten opzetten voor raffinaderijen en importeurs van tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. 
Deze benadering ligt in de lijn van optie 4, die overwogen wordt in de door de Commissie 
opgestelde effectbeoordeling. 

Dit voorstel voor een verordening mag niet worden beschouwd als een louter op zichzelf 
staand instrument van handelspolitiek, maar moet worden gezien vanuit het breder 
internationaal perspectief, met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking. Om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging te verzekeren, is het cruciaal dat de begeleidende 
maatregelen, omschreven in de gezamenlijke mededeling met als titel "Het verantwoord 
betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-
strategie" (JOIN (2014) 8), parallel met deze verordening uitgevoerd worden.

AMENDEMENTEN

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en 
hoogrisicogebieden bieden grote 
ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen 
ter discussie komen te staan wanneer de 
opbrengsten ervan gewelddadige conflicten 
doen ontstaan of doen voortduren en zo 
nationale inspanningen voor ontwikkeling, 
goed bestuur en de rechtsstaat 
ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in 
die gebieden is het cruciaal dat de 
samenhang tussen conflicten en de illegale 
exploitatie van mineralen wordt 
doorbroken.

(1) Natuurlijke mineralen in conflict- en 
hoogrisicogebieden bieden grote 
ontwikkelingsperspectieven wanneer ze 
duurzaam beheerd worden, maar kunnen 
ter discussie komen te staan wanneer de 
opbrengsten ervan gewelddadige conflicten 
doen ontstaan of doen voortduren en zo 
nationale inspanningen voor ontwikkeling, 
goed bestuur en de rechtsstaat 
ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in 
die gebieden is het cruciaal dat de 
samenhang tussen conflicten en de illegale 
exploitatie van mineralen wordt 
doorbroken.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Schendingen van de 
mensenrechten komen in de 
winningsindustrie veelvuldig voor, onder 
meer in de vorm van kinderarbeid, 
seksueel geweld, verdwijningen van 
mensen, gedwongen herhuisvesting en 
vernietiging van ritueel of cultureel 
belangrijke plaatsen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 7 oktober 2010 heeft het Europees 
Parlement een resolutie aangenomen 
waarin de Unie wordt verzocht wetgeving 
op te stellen naar het voorbeeld van de VS-
wet over "conflictmineralen", Section 1502 
van de Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act; de 
Commissie heeft in haar mededelingen van 
20119 en 201210 aangekondigd te zullen 
nagaan hoe de transparantie – inclusief 
kwesties met betrekking tot passende 
zorgvuldigheid – doorheen de 
toeleveringsketen kan worden verbeterd. In 
die laatste mededeling heeft de Commissie, 
in overeenstemming met haar verbintenis 
van mei 2011 tijdens de OESO-
Ministerraad, bovendien aangedrongen op 
meer steun voor en het gebruik van de 
richtsnoeren van de OESO voor 
multinationale ondernemingen en van de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid — ook los van het 
lidmaatschap van de OESO.

(7) In zijn resoluties van 7 oktober 
20108bis, 8 maart 20118ter, 5 juli 20118quater

en 26 februari 20148quinquies heeft het 
Europees Parlement de Unie verzocht 
wetgeving op te stellen naar het voorbeeld 
van de VS-wet over "conflictmineralen", 
Section 1502 van de Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection 
Act; de Commissie heeft in haar 
mededelingen van 20119 en 201210

aangekondigd te zullen nagaan hoe de 
transparantie – inclusief kwesties met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid –
doorheen de toeleveringsketen kan worden 
verbeterd. In die laatste mededeling heeft 
de Commissie, in overeenstemming met 
haar verbintenis van mei 2011 tijdens de 
OESO-Ministerraad, bovendien 
aangedrongen op meer steun voor en het 
gebruik van de richtsnoeren van de OESO 
voor multinationale ondernemingen en van 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid — ook los van het 
lidmaatschap van de OESO.

__________________ __________________
8bisResolutie van het Europees Parlement 
van 7 oktober 2010 over falende 
bescherming van de mensenrechten en 
justitie in de Democratische Republiek 
Congo.
8terResolutie van het Europees Parlement 
van 8 maart 2011 over belastingen en 
ontwikkeling – samenwerking met 
ontwikkelingslanden met het oog op goed 
bestuur in belastingaangelegenheden.
8quaterResolutie van het Europees 
Parlement van 5 juli 2011 over het 
trefzekerder maken van het EU-
ontwikkelingsbeleid
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8quinquiesResolutie van het Europees 
Parlement van 26 februari 2014 over de 
bevordering van ontwikkeling met 
verantwoordelijke bedrijfspraktijken, met 
inbegrip van de rol van extractieve 
bedrijven in ontwikkelingslanden.

9 Grondstoffen en grondstoffenmarkten, 
COM(2011) 25 definitief.

9 Grondstoffen en grondstoffenmarkten, 
COM(2011) 25 definitief.

10 Handel, groei en ontwikkeling", 
COM(2012) 22 final.

10 Handel, groei en ontwikkeling", 
COM(2012) 22 final.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In het licht van deze verordening is 
passende zorgvuldigheid een permanent, 
proactief en reactief proces waarbij 
ondernemingen hun aan- en verkopen 
opvolgen en beheren om ervoor te zorgen 
dat zij niet bijdragen tot conflicten en de 
schadelijke effecten daarvan.

(9) In het licht van deze verordening en 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
inzake passende zorgvuldigheid is 
passende zorgvuldigheid een permanent, 
proactief en reactief proces waarbij 
ondernemingen hun aan- en verkopen 
zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts 
in de toeleveringsketen opvolgen en 
beheren om ervoor te zorgen dat zij de 
mensenrechten eerbiedigen en niet 
bijdragen tot conflicten en de schadelijke 
effecten daarvan, zowel direct in de 
mijnbouwsector als indirect in de bredere 
gemeenschap.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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betrekken van mineralen en hebben kennis 
gegeven van bestaande sectorale 
regelingen die zijn opgezet in het licht van 
hun sociale verantwoordelijkheid, 
verzoeken van klanten, of de zekerheid van 
hun bevoorrading. Die bedrijven hebben 
echter ook melding gemaakt van talrijke 
moeilijkheden bij de uitoefening van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen als gevolg van 
uitgestrekte en complexe wereldwijde 
toeleveringsketens met een groot aantal 
operatoren die vaak onvoldoende op de 
hoogte of ethisch betrokken zijn. De 
Commissie moet toezien op de kosten van 
het verantwoord betrekken van mineralen 
en het potentiële effect op het 
concurrentievermogen, met name voor 
kmo's.

betrekken van mineralen en hebben kennis 
gegeven van bestaande sectorale 
regelingen die zijn opgezet in het licht van 
hun sociale verantwoordelijkheid, 
verzoeken van klanten, of de zekerheid van 
hun bevoorrading. In overeenstemming 
met de OESO-richtsnoeren inzake 
passende zorgvuldigheid wordt erkend dat 
passende zorgvuldigheid in conflict- en 
hoogrisicogebieden praktische 
uitdagingen meebrengt en dat flexibiliteit 
bij de toepassing ervan noodzakelijk is. 
Van welke aard en omvang passende 
zorgvuldigheid voor de individuele 
omstandigheden van een bedrijf is, hangt 
af van een aantal factoren, waaronder de 
grootte van het bedrijf en zijn positie in de 
toeleveringsketen, waarbij volledig 
rekening moet worden gehouden met de 
uitdagingen waar kmo’s mee te maken 
hebben.

Amendement 6

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 

(13) Importeurs hebben een belangrijke 
positie in de mondiale toeleveringsketens 
voor mineralen en metalen, aangezien zij 
doorgaans het best geplaatst zijn om
informatie over de oorsprong van de 
mineralen en metalen en de 
bewakingsketen te verzamelen, openbaar te 
maken en te verifiëren. Een EU-lijst van 
verantwoordelijke importeurs zou dan ook 
transparantie en zekerheid kunnen bieden 
aan downstreambedrijven die, naargelang 
van hun positie in de toeleveringsketen, 
praktijken van passende zorgvuldigheid als 
vastgesteld in deze verordening en in de 
OESO-richtsnoeren in acht moeten 
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dan ook transparantie en zekerheid met 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

nemen.

Amendement 7

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 certificering door 
verantwoordelijke importeurs door gepaste 
controles achteraf uit te voeren om na te 
gaan of de gecertificeerde
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 Commissie dient
verantwoordelijk te zijn voor het 
vaststellen van gemeenschappelijke regels 
die van toepassing zijn bij inbreuken op 
deze verordening en dient de lidstaten van 
deze regels in kennis te stellen.

Amendement 8

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 

(15) Om de goede uitvoering van deze 
verordening te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. De 
uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van 
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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.

de lijst van verantwoordelijke importeurs
alsmede de lijst van de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten 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).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om de doeltreffendheid van deze 
verordening te waarborgen door 
mineralen en metalen – waarvan de 
winning dient om gewapende 
groeperingen en veiligheidstroepen in 
conflict- en hoogrisicogebieden te 
financieren – doorlopend te identificeren, 
moet de bevoegdheid om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen aan de 
Commissie worden gedelegeerd als het 
gaat om de eventueel noodzakelijke 
wijziging van de lijst van mineralen en 
metalen in bijlage I. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
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Commissie moet er bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Amendement 10

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 en metalen die 
binnen het toepassingsgebied vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. De 
verslagen kunnen indien nodig vergezeld 
gaan van passende wetgevingsvoorstellen,

Amendement 11

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 

1. Bij deze verordening wordt een verplicht 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
teneinde de handel in mineralen en 
metalen door gewapende groepen en 
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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.

veiligheidstroepen12 uit te roeien. Het 
systeem moet transparantie en zekerheid 
bieden inzake de toeleveringsketen voor 
mineralen en metalen, met name 
smelterijen en raffinaderijen die 
rijkdommen betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden.

__________________
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.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

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

2. Bij deze verordening worden de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid (due diligence) in de 
toeleveringsketen vastgesteld voor alle
importeurs in de Unie die onder deze 
verordening vallende mineralen en 
metalen betrekken overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren inzake passende 
zorgvuldigheid. De verordening is zodanig 
opgesteld dat wordt gezorgd voor 
transparantie en traceerbaarheid in de 
praktijken die zij volgen bij het betrekken 
van mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden, teneinde 
gewelddadige conflicten en schendingen 
van de mensenrechten te beperken of te 
voorkomen door gewapende groepen en 
veiligheidstroepen zo weinig mogelijk 
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kansen te geven om met deze mineralen 
en metalen te handelen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening is van toepassing 
op ondernemingen in alle stadia van de 
toeleveringsketen voor mineralen en 
metalen die mogelijk mineralen en 
metalen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden leveren of gebruiken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om onopzettelijke marktverstoring 
te vermijden, wordt in deze verordening 
een onderscheid gemaakt tussen de rol 
van upstreamondernemingen en die van 
downstreamondernemingen in de 
toeleveringsketen. De toepassing van 
passende zorgvuldigheid moet worden 
aangepast aan de activiteiten van de 
onderneming en haar positie in de 
toeleveringsketen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

2 quater. De Commissie kan in 
samenwerking met de certificerende 
instanties en overeenkomstig de OESO-
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richtsnoeren verdere richtsnoeren 
vaststellen voor de verplichtingen 
waaraan ondernemingen naargelang van 
hun positie in de toeleveringsketen 
moeten voldoen, en moet ervoor zorgen 
dat het systeem voorziet in een flexibele 
procedure die de positie van het mkb in 
aanmerking neemt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "mineralen": ertsen en concentraten 
die tin, tantaal, wolfraam of goud 
bevatten, zoals bepaald in bijlage I;

(a) "mineralen en metalen die binnen het 
toepassingsgebied van de verordening 
vallen": alle mineralen en metalen die 
worden genoemd in bijlage I; 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "metalen": metalen die tin, tantaal, 
wolfraam of goud bevatten, zoals bepaald 
in bijlage I;

Schrappen 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) "OESO-richtsnoeren inzake 
passende zorgvuldigheid": OECD Due 
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Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing, (OECD 
(2013)), inclusief alle aanbevelingen van 
de Raad, bijlagen en supplementen, die 
periodiek kunnen worden aangepast of 
vervangen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": 
gebieden met een gewapend conflict of een 
onstabiele situatie in de nasleep van een 
conflict, evenals gebieden zonder of met 
een zwak bestuur en zonder of met 
beperkte veiligheid, zoals falende staten, 
en met wijdverspreide en systematische 
schendingen van het internationaal recht, 
met inbegrip van schendingen van de 
mensenrechten;

(e) "conflict- en hoogrisicogebieden": 
gebieden die worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een gewapend conflict, 
wijdverspreid geweld of andere risico's 
voor mensen, en met het oog hierop wordt 
erkend dat:

(i) een gewapend conflict verschillende 
vormen kan aannemen, zoals een conflict 
van internationaal of niet-internationaal 
karakter, waarbij twee of meer staten
betrokken kunnen zijn, of een 
bevrijdingsoorlog, opstand of 
burgeroorlog kan zijn; en

(ii) hoogrisicogebieden gebieden van 
politieke instabiliteit of onderdrukking, 
institutionele zwakheid, onzekerheid, 
ineenstorting van de civiele infrastructuur 
en wijdverbreid geweld kunnen omvatten, 
waarbij beide gebieden vaak gekenmerkt 
worden door wijdverbreide schendingen 
van de mensenrechten en schendingen van 
nationaal en internationaal recht;
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis)"downstreamondernemingen": 
metaalhandelaren en handelaren op 
metaalbeurzen, fabrikanten van 
onderdelen, fabrikanten van producten, 
fabrikanten van oorspronkelijke 
uitrustingsstukken en detailhandelaren.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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;

(g) "importeur": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die mineralen of metalen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, voor het eerst op de 
markt brengt voor vrij verkeer in de zin 
van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 
2913/199213 van de Raad13

__________________ __________________
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).

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).

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

importeur die aan de voorschriften van 
deze verordening voldoet;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "verantwoordelijke onderneming": 
een onderneming die zich houdt aan de 
voorschriften inzake passende 
zorgvuldigheid zoals gedefinieerd in de 
OESO-richtsnoeren inzake passende 
zorgvuldigheid; 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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;

(i) "Europees certificaat van 
verantwoordelijke importeur": het 
document dat door de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan iedere 
importeur die zich ertoe verbindt de 
voorschriften in deze verordening na te 
leven;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter n bis (nieuw)  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis)"upstreamondernemingen": 
(ambachtelijke en klein- of grootschalige ) 
mijnbouwondernemingen, lokale 
handelaren of exporteurs van het land 
van oorsprong van de mineralen en 
metalen, internationale 
concentratenhandelaren, ondernemingen 
die zich bezighouden met de opwerking 
van mineralen en metalen, en 
smelterijen/raffinaderijen;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter o 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) "passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen": heeft betrekking op de 
verplichtingen van verantwoordelijke 
importeurs van tin, tantaal en wolfraam, 
de overeenkomstige ertsen, en goud met 
betrekking tot hun beheersystemen, 
risicobeheer, audits door een derde en 
bekendmaking van informatie met het oog 
op het identificeren en aanpakken van 
bestaande en potentiële risico’s die 
verbonden zijn met conflict- en 
hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen 
van het betrekken van mineralen te 
voorkomen of te beperken;

(o) "passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen": heeft betrekking op de 
verplichtingen van verantwoordelijke 
ondernemingen met betrekking tot hun 
beheersystemen, risicobeheer, audits door 
een derde en bekendmaking van informatie 
met het oog op het identificeren van 
bestaande en potentiële risico´s die 
verbonden zijn met conflict- en 
hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen 
van het betrekken van mineralen te 
voorkomen of te beperken, verplichtingen 
die waarborgen dat deze activiteit niet 
bijdraagt aan de illegale handel in 
mineralen en metalen en aan de 
financiering van conflicten en niet leidt 
tot schendingen van de mensenrechten;
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter q bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) "gewapende groepen en 
veiligheidstroepen": als omschreven in 
bijlage II bij de OESO-richtsnoeren 
inzake passende zorgvuldigheid; 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Certificering als verantwoordelijke 
importeur

Amendement 29

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 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 
verklaring bevat documentatie waarmee de 
importeur staaft dat hij zich aan de 
verplichtingen houdt, waaronder de 

1. Elke importeur van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, wordt als 
verantwoordelijke importeur gecertificeerd 
door de bevoegde autoriteit van een lidstaat 
nadat hij heeft verklaard dat hij zich houdt 
aan de in deze verordening vastgelegde 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De 
verklaring bevat documentatie waarmee de 
importeur staaft dat hij zich aan de 
verplichtingen houdt, waaronder de 
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resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

Amendement 30

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 voeren passende controles 
achteraf uit om te garanderen dat 
gecertificeerde 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.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen met betrekking tot het 
beheersysteem

Verplichtingen met betrekking tot het 
beheersysteem voor importeurs

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke importeur van mineralen en metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, in overeenstemming 
met de OESO-richtsnoeren inzake 
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passende zorgvuldigheid:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens 
voor mineralen en metalen die mogelijk 
afkomstig zijn uit conflict- en 
hoogrisicogebieden vast en deelt dat 
duidelijk mee aan leveranciers en het 
publiek;

(a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens 
voor mineralen en metalen die mogelijk 
afkomstig zijn uit conflict- en 
hoogrisicogebieden vast en deelt dat 
duidelijk en stelselmatig mee aan 
leveranciers en het publiek;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen met betrekking tot 
risicobeheer

Verplichtingen met betrekking tot 
risicobeheer voor importeurs

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis 

Verplichtingen met betrekking tot het 
beheersysteem en tot risicobeheer voor 
ondernemingen 

Downstreamondernemingen zorgen naar 
eer en geweten onder meer voor de 
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identificatie en evaluatie van het proces 
van passende zorgvuldigheid van de 
smelterijen/raffinaderijen in hun 
toeleveringsketen en beoordelen of deze 
zich houden aan de maatregelen voor 
passende zorgvuldigheid die in de OESO-
richtsnoeren inzake passende 
zorgvuldigheid zijn neergelegd. 
Downstreamondernemingen kunnen 
deelnemen aan sectorale regelingen ter 
beoordeling van de naleving door 
smelterijen/raffinaderijen van de OESO-
richtsnoeren inzake passende 
zorgvuldigheid, en kunnen de informatie 
die zij aldus verkrijgen gebruiken om de 
aanbevelingen in de OESO-richtsnoeren 
inzake passende zorgvuldigheid op te 
volgen en deze informatie beschikbaar 
stellen aan het publiek.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) respecteert de beginselen van 
onafhankelijkheid, bekwaamheid en 
verantwoordingsplicht als bepaald in de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

(c) respecteert de beginselen van 
onafhankelijkheid, bekwaamheid en 
verantwoordingsplicht en toepasselijke 
auditomvang, -criteria en -
werkzaamheden als bepaald in de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) naam en adres van elk van de 
verantwoordelijke smelterijen of 

(a) naam en adres van elk van de 
smelterijen of raffinaderijen en/of 
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raffinaderijen in zijn toeleveringsketen, ondernemingen in zijn toeleveringsketen,

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) audits door een onafhankelijke derde 
van elke verantwoordelijke smelterij of 
raffinaderij in zijn toeleveringsketen 
overeenkomstig het toepassingsgebied, het 
doel en de beginselen als vermeld in 
artikel 6 van deze verordening,

(b) audits door een onafhankelijke derde 
van elke smelterij of raffinaderij en/of elke 
onderneming in zijn toeleveringsketen 
overeenkomstig het toepassingsgebied, het 
doel en de beginselen als vermeld in 
artikel 6 van deze verordening,

Amendement 39

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. Elke onderneming 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.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke importeurs 
van mineralen en metalen

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de informatie van de 
lidstaten in de verslagen als bedoeld in 
artikel 15, stelt de Commissie een besluit 
vast met een lijst van namen en adressen 
van de verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen van mineralen die onder de 
werkingssfeer van deze verordening vallen; 
dat besluit wordt openbaar gemaakt.

1. Op basis van de informatie van de 
lidstaten in de verslagen als bedoeld in 
artikel 15, stelt de Commissie een besluit 
vast met een lijst met de namen en 
adressen van verantwoordelijke importeurs
van mineralen en metalen die onder de 
werkingssfeer van deze verordening vallen; 
dat besluit wordt openbaar gemaakt.

Amendement 42

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 bij. Om de zes maanden schrapt
de Commissie de namen van de importeurs 
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.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten brengen een verslag uit over de 
volledige bevindingen van alle controles 
achteraf, samen met een met redenen 
omklede toelichting op het doen van die 
vaststellingen en alle documentatie 
waarop de bevoegde autoriteit zijn 
bevindingen heeft gebaseerd.

</Amend>

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Informatie over "conflictgebied" of 
"hoogrisicogebied":

De Commissie zorgt in nauwe 
samenwerking met de Europese Dienst 
voor extern optreden voor toereikende 
informatie ten behoeve van het publiek en 
ondernemingen om duidelijk te maken 
wat bedoeld wordt met "conflictgebied" of 
"hoogrisicogebied" en hoe deze 
aanduidingen tot stand komen.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bepalingen van deze verordening, stellen
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
de verantwoordelijke onderneming in 
kennis van de door haar te nemen 
corrigerende maatregelen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening voorziet in een 
overgangsperiode van twee jaar om 
importeurs van mineralen en metalen in 
staat te stellen aan de verplichting van 
openbare verslaglegging te voldoen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Elke wijziging van de OESO-
richtsnoeren is mutatis mutandis van 
toepassing op deze verordening.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Begeleidende maatregelen

1. Indien nodig zal de Commissie binnen 
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de overgangsperiode een 
wetgevingsvoorstel indienen met 
begeleidende maatregelen om de 
doeltreffendheid van deze verordening te 
vergroten overeenkomstig de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement 
en de Raad getiteld "Het verantwoord 
betrekken van mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden. Naar een 
geïntegreerde EU-strategie" (JOIN (2014) 
8).

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

(a) steun aan bedrijven die verantwoord 
rijkdommen betrekken, in de vorm van 
stimulansen, technische bijstand en advies 
aan ondernemingen, waarbij rekening 
gehouden wordt met de situatie van kleine 
en middelgrote ondernemingen en hun 
positie in de toeleveringsketen, om 
naleving van de vereisten van deze 
verordening te vergemakkelijken;

(b) voortdurende beleidsdialogen met 
derde landen en andere belanghebbenden, 
ook over de mogelijkheid van 
harmonisatie met nationale en regionale 
certificatiesystemen en samenwerking met 
publiek-private initiatieven;

(c) voortzetting van gerichte 
ontwikkelingssamenwerking met derde 
landen, met name hulp bij het in de 
handel brengen van mineralen uit 
conflictloze gebieden en versterking van 
het vermogen van lokale ondernemingen 
om deze verordening na te leven; 

(d) nauwe samenwerking met de lidstaten 
bij het nemen van aanvullende 
initiatieven op het gebied van voorlichting 
aan consumenten, investeerders en 
klanten, alsmede meer stimulering van 
verantwoordelijk gedrag door 
ondernemingen en het opnemen van 
prestatieclausules in door hun 
autoriteiten ondertekende 
toeleveringscontracten, zoals is voorzien 
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in Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad.

2. De Commissie stelt een jaarlijks 
prestatieverslag op over de in het kader 
van lid 1 getroffen begeleidende 
maatregelen en de invloed en effectiviteit 
ervan.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter

Delegatie van bevoegdheden

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 15 quater met 
betrekking tot de bijwerking van de lijst 
van mineralen en metalen in bijlage I.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 quater

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

De in artikel 15 bis bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend 
voor een termijn van vijf jaar vanaf …. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden vóór het einde van de termijn 
van ... jaar een rapport op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
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met periodes van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór het einde 
van elke periode tegen deze verlenging 
verzet.

_________________

* PB: Gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te voegen. 
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