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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder fullt ut lagstiftningsförslagets huvudsyfte, dvs. att bryta sambandet 
mellan konflikter och olaglig exploatering av mineralerna. Det är av avgörande betydelse att 
sambandet bryts, eftersom de så kallade konfliktmineralerna underminerar regeringarnas 
strävanden efter socioekonomisk utveckling, goda styrelseformer och rättsstatlighet för alla 
samt skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) antogs av OECD:s 
ministerkonferens den 25 maj 2011. Dess mål är att hjälpa företag att respektera mänskliga 
rättigheter och undvika att bidra till konflikter genom sina metoder för anskaffning av 
mineraler. OECD:s riktlinjer är erkända som en frivillig internationell ram för tillbörlig 
aktsamhet som ska beaktas av företag som ska lämna in en rapport om konfliktmineraler 
enligt avsnitt paragraf 1502 i Dodd-Frank-lagen. De stöds dessutom av FN och av 
förklaringen från Lusaka, som undertecknades av 11 stats- och regeringschefer vid den 
internationella konferensen om området kring de afrikanska stora sjöarna (ICGLR), och 
uppger att processerna och standarderna i OECD:s riktlinjer kommer att tas med i de sex 
verktyg som ingår i det regionala initiativet mot olagligt utnyttjande av naturresurser. Trots 
det breda stödet har företagen endast i liten utsträckning anslutit sig till denna frivilliga ram 
för tillbörlig aktsamhet (endast 12 procent).

Det finns en risk för att kommissionsförslaget i dess nuvarande form, baserad på principen om 
att inte göra någon skada, inte leder till några positiva resultat. Föredraganden anser att 
Europeiska unionen bör visa ledarskap i denna fråga och inrätta en obligatorisk 
självcertifieringsmekanism för anrikningsverk och importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. Detta tillvägagångssätt skulle ligga i linje med alternativ IV i 
kommissionens konsekvensbedömning. 

Detta förslag till förordning kan inte ses som endast ett övergripande handelspolitiskt 
instrument utan det bör ses från ett bredare internationellt perspektiv, inbegripet 
utvecklingssamarbete. För att garantera ett effektivt genomförande är det av största vikt att de 
kompletterande åtgärder som anges i det gemensamma meddelandet med titeln Ansvarsfull 
anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en 
integrerad EU-strategi (JOIN (2014) 8) antas tillsammans med denna förordning. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Naturresurser i form av mineraler i 
konfliktdrabbade eller högriskområden 
kan, även om de har en stor potential för 
utveckling, vara en orsak till tvist när 
inkomster från dem utlöser eller driver 
fortsatta våldsamma konflikter och 
undergräver nationella strävanden för att 
uppnå utveckling, goda styrelseformer och 
rättsstatlighet. I sådana områden är det av 
avgörande betydelse för fred och stabilitet 
att kunna bryta sambandet mellan 
konflikter och olaglig exploatering av 
mineraler.

(1) Naturresurser i form av mineraler i 
konfliktdrabbade eller högriskområden är, 
även om de har en stor potential för 
utveckling om de förvaltas på ett hållbart 
sätt, en orsak till tvist och inkomster från 
dem utlöser eller driver fortsatta 
våldsamma konflikter och undergräver 
nationella strävanden för att uppnå 
utveckling, goda styrelseformer och 
rättsstatlighet. I sådana områden är det av 
avgörande betydelse för fred och stabilitet 
att kunna bryta sambandet mellan 
konflikter och olaglig exploatering av 
mineraler.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inom utvinningsindustrin är det 
vanligt att de mänskliga rättigheterna 
kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt 
våld, människors försvinnande, 
tvångsförflyttningar och förstörande av 
rituellt eller kulturellt betydelsefulla 
platser.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet antog den 7 
oktober 2010 en resolution som
uppmanade unionen till att lagstifta i 
enlighet med den amerikanska 
”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 
i Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, och 
kommissionen uttryckte i sina 
meddelanden från 20119 och 201210 sin 
avsikt att undersöka möjligheterna att 
förbättra insynen i leveranskedjan, 
inklusive aspekter som rör tillbörlig 
aktsamhet. I det senare meddelandet och i 
linje med det åtagande som kommissionen 
gjorde i maj 2011 vid OECD:s 
ministerkonferens förordade kommissionen 
också ett större stöd för och användning av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet, även för länder som inte är med 
i OECD.

(7) I sina resolutioner av den 7 oktober
20108a, 8 mars 20118b, 5 juli 20118c och 26 
februari 20148d uppmanade 
Europaparlamentet unionen till att 
lagstifta i enlighet med den amerikanska 
”konfliktminerallagen”, dvs. paragraf 1502 
i Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, och 
kommissionen uttryckte i sina 
meddelanden från 20119 och 201210 sin 
avsikt att undersöka möjligheterna att 
förbättra insynen i leveranskedjan, 
inklusive aspekter som rör tillbörlig 
aktsamhet. I det senare meddelandet och i 
linje med det åtagande som kommissionen 
gjorde i maj 2011 vid OECD:s 
ministerkonferens förordade kommissionen 
också ett större stöd för och användning av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet, även för länder som inte är med 
i OECD.

__________________ __________________
8a Europaparlamentets resolution av den 7 
oktober 2010 om brister i skyddet av de 
mänskliga rättigheterna och 
rättsskipningen i 
Demokratiska republiken Kongo.
8bEuropaparlamentets resolution av den 8 
mars 2011 om beskattning och utveckling 
– samarbete med utvecklingsländer för att 
främja god förvaltning i skattefrågor.
8c Europaparlamentets resolution av den 5 
juli 2011 om att göra EU:s 
utvecklingspolitik effektivare.
8d Europaparlamentets resolution av den 
26 februari 2014 om att främja utveckling 
genom ansvarsfulla affärsmetoder, 
inklusive utvinningsindustrins roll i 
utvecklingsländerna.

9 Råvaror och marknader för basprodukter, 
KOM(2011) 25 slutlig.

9 Råvaror och marknader för basprodukter, 
KOM(2011) 25 slutlig.
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10 Handel, tillväxt och utveckling, 
COM(2012) 22 final.

10 Handel, tillväxt och utveckling, 
COM(2012) 22 final.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) När det gäller denna förordning 
betraktas tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan som en fortlöpande både 
proaktiv och reaktiv process genom vilken 
ekonomiska aktörer övervakar och 
förvaltar sina inköp och sin försäljning i 
syfte att säkerställa att de inte bidrar till 
konflikter och dessa konflikters negativa 
konsekvenser.

(9) När det gäller denna förordning och i 
linje med OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet betraktas tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan som en fortlöpande både 
proaktiv och reaktiv process genom vilken 
ekonomiska aktörer övervakar och 
förvaltar sina inköp och sin försäljning i 
senare eller tidigare led i leveranskedjan i 
syfte att säkerställa att de respekterar 
mänskliga rättigheter och inte bidrar till 
konflikter och dessa konflikters negativa 
konsekvenser, såväl direkt inom 
utvinningssektorn som indirekt i det 
bredare samhället.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
Företagen har emellertid också 
rapporterat om otaliga svårigheter vid 
tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på grund av de utdragna 
och komplexa globala leveranskedjorna 

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
I överensstämmelse med OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet tas 
hänsyn till att tillbörlig aktsamhet i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden innebär praktiska 
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som omfattar ett stort antal aktörer som 
ofta inte är tillräckligt medvetna om eller 
intresserade av de etiska problemen.
Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning 
av råvaror och den eventuella effekten på 
framför allt små och medelstora företags 
konkurrenskraft bör övervakas av 
kommissionen.

utmaningar och att flexibilitet därför 
krävs vid tillämpningen av den. 
Karaktären på och omfattningen av den 
tillbörliga aktsamhet som är lämplig för 
ett företags individuella omständigheter 
är beroende av en rad faktorer, däribland 
dess storlek och ställning i leveranskedjan 
med fullt beaktande av utmaningarna för 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Smältverk och anrikningsverk är 
viktiga länkar i globala leveranskedjor för 
mineraler eftersom de vanligtvis är det 
sista steget där tillbörlig aktsamhet 
faktiskt kan säkerställas genom 
insamling, redovisning och kontroll av
uppgifter om mineralernas ursprung och 
kontrollkedja. Efter denna 
bearbetningsfas bedöms det ofta vara 
ogenomförbart att spåra mineralernas 
ursprung. En unionsförteckning över 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk kan därför ge företag i 
senare led insyn och säkerhet när det 
gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan.

(13) Importörer är viktiga länkar i globala 
leveranskedjor för mineraler och metaller 
eftersom de vanligtvis har bättre 
förutsättningar för att samla in, redovisa 
och kontrollera uppgifter om mineralernas 
och metallernas ursprung och 
kontrollkedja. En unionsförteckning över 
ansvarstagande importörer kan därför 
tillhandahålla insyn och säkerhet till 
företag i senare led, som beroende på 
deras position i leveranskedjan själva 
måste respektera åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan, i enlighet med 
denna förordning och OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaternas behöriga (14) Medlemsstaternas behöriga 
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myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av de 
ansvarstagande importörernas 
självcertifiering genom att utföra lämpliga 
kontroller i efterhand för att verifiera att 
självcertifierade ansvarstagande 
importörer av de mineraler och/eller 
metaller som omfattas av denna förordning 
uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan. Register över sådana 
kontroller bör sparas i minst fem år. 
Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning.

myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av de 
ansvarstagande importörernas certifiering
genom att utföra lämpliga kontroller i 
efterhand för att verifiera att certifierade
ansvarstagande importörer av de mineraler 
och/eller metaller som omfattas av denna 
förordning uppfyller kraven på tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan. Register över 
sådana kontroller bör sparas i minst fem år. 
Kommissionen bör ansvara för att 
fastställa vilka påföljder som ska tillämpas 
vid överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och meddela 
medlemsstaterna om dessa regler.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett korrekt 
genomförande av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
förteckningen över ansvarstagande 
smältverk och anrikningsverk och 
förteckningen över medlemsstaternas 
behöriga myndigheter bör utövas i enlighet 
med förordning (EU) nr 182/201111.

(15) För att säkerställa ett korrekt 
genomförande av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
förteckningen över ansvarstagande 
importörer och förteckningen över 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
bör utövas i enlighet med förordning (EU) 
nr 182/201111.

__________________ _______________
11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att garantera förordningens 
ändamålsenlighet, genom att fortlöpande 
fastställa de mineraler och metaller för 
vilka anskaffningen utnyttjas för att 
finansiera väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden, bör 
befogenheten att anta rättsakter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen så att den vid 
behov kan ändra förteckningen över 
mineraler och metaller i bilaga I. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör regelbundet 
rapportera till rådet och Europaparlamentet 
om systemets verkan. Senast tre år efter 
ikraftträdandet och därefter vart sjätte år 
bör kommissionen se över denna 
förordnings tillämpning och 

(16) Kommissionen bör regelbundet 
rapportera till rådet och Europaparlamentet 
om systemets verkan. Senast tre år efter 
ikraftträdandet och därefter vart sjätte år 
bör kommissionen se över denna 
förordnings tillämpning och 
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ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 
främjandet av ansvarsfull anskaffning av 
de mineraler som omfattas från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. Dessa rapporter kan vid 
behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag, som även kan omfatta 
obligatoriska åtgärder.

ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 
främjandet av ansvarsfull anskaffning av 
de mineraler och metaller som omfattas 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. Dessa rapporter kan vid 
behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för självcertifiering av
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 
att begränsa möjligheterna för väpnade 
grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla 
med tenn, tantal och volfram, malmer av 
dessa metaller, samt guld. Systemet är 
utformat för att ge insyn och säkerhet när 
det gäller importörers, smältverks och 
anrikningsverks anskaffning av råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, som ska vara obligatorisk 
i syfte att sätta stopp för den handel med 
mineraler och metaller som bedrivs av 
väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12. 
Systemet är utformat för att ge insyn och 
säkerhet när det gäller leveranskedjan för 
mineraler och metaller, särskilt 
smältverks och anrikningsverks 
anskaffning av råvaror från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

__________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (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).
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för de unionsimportörer 
som väljer att självcertifiera sig som 
ansvarstagande importörer av mineraler 
och metaller som innehåller eller består av 
tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet 
med vad som fastställs i bilaga I.

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för alla de 
unionsimportörer som anskaffar mineraler 
och metaller inom ramen för denna 
förordning, i enlighet med OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Den är 
utformad för att göra deras 
anskaffningspraxis transparent och säker 
i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, så att våldsamma 
konflikter och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna minimeras eller 
förhindras genom att man inskränker 
möjligheterna för väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor att handla med dessa 
mineraler eller metaller.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska gälla för alla de 
företag, i alla stadier av leveranskedjan 
för mineraler och metaller, som kan 
tillhandahålla eller använda mineraler 
eller metaller från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att undvika oavsiktliga 
snedvridningar av marknaden ska denna 
förordning skilja mellan företagens roll i 
tidigare eller senare led i leveranskedjan. 
Tillämpningen av tillbörlig aktsamhet 
måste anpassas till det berörda företagets 
verksamhet och dess ställning i 
leveranskedjan.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

2c. Kommissionen kan i samarbete med 
certifieringsorgan och i enlighet med 
OECD:s riktlinjer ge ytterligare riktlinjer 
avseende företagens skyldigheter 
beroende på deras ställning i 
leveranskedjan, och för att se till att 
systemet omfattar ett flexibelt förfarande 
som beaktar de små och medelstora 
företagens ställning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) mineraler: malm och anrikad malm som 
innehåller tenn, tantal och volfram samt 
guld, i enlighet med vad som fastställs i 
bilaga I.

a) mineraler och metaller inom ramen för 
förordningen: alla mineraler och metaller 
i enlighet med vad som fastställs i bilaga I. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) metaller som innehåller eller består av 
tenn, tantal och volfram samt guld, i 
enlighet med vad som fastställs i bilaga I.

utgår 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet: OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas, andra 
upplagan, OECD Publishing (OECD 
(2013)), inbegripet rådets samtliga 
rekommendationer, bilagor och tillägg, 
som regelbundet kan ändras eller ersättas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden i väpnad 
konflikt, områden instabila efter en 
konflikt samt områden med svag eller 
obefintlig styrning och säkerhet, såsom 
sönderfallande stater, samt med 
omfattande och systematiska kränkningar 
av internationell rätt, inklusive brott mot

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden som 
kännetecknas av en väpnad konflikt, 
utbrett våld eller att människor riskerar 
att skadas på andra sätt, och att man i 
detta sammanhang är införstådd med
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de mänskliga rättigheterna.

i) att en väpnad konflikt kan ta sig många 
olika uttryck, t.ex. ha internationell eller 
icke-internationell prägel, beröra två eller 
fler stater eller ske i form av frihetskrig 
eller uppror och inbördeskrig och

ii) att ett högriskområde kan vara ett 
område med politisk instabilitet eller 
förtryck, institutionell svaghet, bristande 
säkerhet, kollapsad social infrastruktur 
och utbrett våld, och att båda dessa 
områdestyper ofta karaktäriseras av 
omfattande kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och brott mot nationell eller 
internationell rätt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) företag i senare led: företag som 
handlar med och utbyter metaller, 
tillverkare av beståndsdelar, 
produkttillverkare samt tillverkare och 
återförsäljare av originalutrustning.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som deklarerar mineraler och 
metaller som omfattas av denna förordning 
för övergång till fri omsättning i den 
mening som avses i artikel 79 i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/199213.

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som för första gången släpper ut 
sådana mineraler och metaller på 
marknaden som omfattas av denna 
förordning för övergång till fri omsättning i 
den mening som avses i artikel 79 i rådets 
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förordning (EEG) nr 2913/199213.

__________________ __________________
13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1).

13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) ansvarstagande importör: varje importör 
som väljer att självcertifiera sig i enlighet 
med de regler som fastställs i denna 
förordning.

h) ansvarstagande importör: varje importör 
av mineraler och metaller som följer de 
regler som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) ansvarstagande företag: varje företag 
som följer reglerna om tillbörlig 
aktsamhet i enlighet med vad som 
fastställs i OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) självcertifiering: förklaring om att 
fullgöra de skyldigheter avseende 
förvaltningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande som anges i denna 
förordning.

i) Europeisk certifiering som 
ansvarstagande importör: handling som 
utfärdats av de behöriga myndigheterna 
till importörer som iakttar de regler som 
anges i denna förordning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led na (nytt)  

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) Företag i tidigare led: gruvarbetare 
(hantverksmässiga och små- eller 
storskaliga tillverkare), lokala handlare 
eller exportörer från mineralernas och 
metallernas ursprungsland, 
internationella handlare med koncentrat, 
företag som rekonditionerar mineraler 
och metaller samt smältverk och 
anrikningsverk.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för ansvarstagande importörer 
av tenn, tantal och volfram, malmer av 
dessa metaller, samt guld avseende 
förvaltningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande som syftar till att 
identifiera och åtgärda faktiska och 
potentiella risker i konfliktdrabbade 

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för ansvarstagande företag 
avseende förvaltningssystem, 
riskhantering, oberoende extern granskning 
och uppgiftslämnande som syftar till att 
identifiera och åtgärda faktiska och 
potentiella risker i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden för att 
förhindra eller minska de negativa 
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områden och högriskområden för att 
förhindra eller minska de negativa 
konsekvenserna av importörernas
anskaffning av råvaror.

konsekvenserna av företagens anskaffning 
av råvaror och se till att de sistnämnda 
inte bidrar till olaglig handel med 
mineraler och metaller och 
finansieringen av konflikter samt inte 
leder till människorättskränkningar.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qa) beväpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor: de grupper som avses i 
bilaga II i OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Certifiering som ansvarstagande importör

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje importör av mineraler och metaller 1. Varje importör av mineraler och metaller 
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som omfattas av denna förordning kan 
självcertifiera sig som ansvarstagande 
importör genom att till en medlemsstats 
behöriga myndighet deklarera att man 
uppfyller de skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som 
anges i denna förordning. Deklarationen 
ska innehålla dokumentation där 
importören bekräftar att man uppfyller 
skyldigheterna, inbegripet resultat från 
utförda oberoende externa granskningar.

som omfattas av denna förordning ska 
certifieras som ansvarstagande importör 
efter att till en medlemsstats behöriga 
myndighet deklarera att man uppfyller de 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan som anges i denna 
förordning. Deklarationen ska innehålla 
dokumentation där importören bekräftar att 
man uppfyller skyldigheterna, inbegripet 
resultat från utförda oberoende externa 
granskningar.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 
för att säkerställa att självcertifierade
ansvarstagande importörer av de mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning uppfyller sina skyldigheter 
enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 
förordning.

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 
för att säkerställa att certifierade
ansvarstagande importörer av de mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning uppfyller sina skyldigheter 
enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter avseende förvaltningssystem Skyldigheter för importörer avseende 
förvaltningssystem

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning ska vidta följande åtgärder:

Varje importör av mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning ska i 
enlighet med OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet vidta följande 
åtgärder:

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Anta en strategi för leveranskedjan för 
mineraler och metaller som kan komma 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och tydligt meddela 
denna strategi till leverantörer och 
allmänhet.

a) Anta en strategi för leveranskedjan för 
mineraler och metaller som kan komma 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och tydligt och 
systematiskt meddela denna strategi till 
leverantörer och allmänhet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheter avseende riskhantering Skyldigheter för exportörer avseende 
förvaltningssystem

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Skyldigheter avseende förvaltningssystem 
och skyldigheter avseende riskhantering 

för företag

Företag i senare led ska bland annat, så 
gott de kan, identifiera och se över 
processen för tillbörlig aktsamhet för de 
smältverk och anrikningsverk som finns i 
deras leveranskedja samt utvärdera 
huruvida de iakttar de åtgärder avseende 
tillbörlig aktsamhet som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. Företag 
i senare led får delta i program på 
branschnivå som bedömer huruvida 
smältverk och anrikningsverk iakttar 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet; de får använda den 
information som de får tillgång till inom 
ramen för dessa program för att kunna 
uppfylla rekommendationerna i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, och de 
får offentliggöra denna information.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) iaktta revisionsprinciperna om 
oberoende, kompetens och 
redovisningsskyldighet som anges i 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

c) iaktta revisionsprinciperna om 
oberoende, kompetens och 
redovisningsskyldighet och alla 
tillämpliga revisioner, kriterier och 
verksamheter som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn och adress för varje 
ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk i importörens 
leveranskedja.

a) Namn och adress för varje smältverk 
eller anrikningsverk och/eller företag i 
importörens leveranskedja.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Oberoende externa granskningar 
avseende vart och ett av de 
ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk i importörens leveranskedja 
som utförts i den omfattning, det syfte och 
enligt de principer som fastställs i artikel 6 
i denna förordning.

b) Oberoende externa granskningar 
avseende vart och ett av de smältverk eller 
anrikningsverk och/eller företag i 
importörens leveranskedja som utförts i 
den omfattning, det syfte och enligt de 
principer som fastställs i artikel 6 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska ge köpare i 
omedelbart senare led alla uppgifter som 
importören får eller har i enlighet med sin
tillbörliga aktsamhet i leveranskedjan, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

4. Företag ska ge köpare i omedelbart 
senare led alla uppgifter som importören 
får eller har i enlighet med sin tillbörliga 
aktsamhet i leveranskedjan, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över ansvarstagande smältverk 
och anrikningsverk

Förteckning över ansvarstagande 
importörer av mineraler och metaller

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På grundval av den information som 
lämnats av medlemsstaterna i de rapporter 
som avses i artikel 15 ska kommissionen 
anta och offentliggöra ett beslut med en 
förteckning över namn och adresser för 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk för mineraler som omfattas 
av denna förordning.

1. På grundval av den information som 
lämnats av medlemsstaterna i de rapporter 
som avses i artikel 15 ska kommissionen 
anta och offentliggöra ett beslut med en 
förteckning över namn och adresser för 
ansvarstagande importörer av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen. Kommissionen ska från 
förteckningen avlägsna de smältverk och 
anrikningsverk som inte längre erkänns 
som ansvarstagande importörer av 
medlemsstaterna i enlighet med 

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen. Kommissionen ska var 
sjätte månad från förteckningen avlägsna 
de importörer som inte längre erkänns som 
ansvarstagande importörer av 
medlemsstaterna i enlighet med 
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artikel 14.3 och de smältverk och 
anrikningsverk som ingår i leveranskedjan 
för importörer som inte längre erkänns som 
ansvarstagande.

artikel 14.3 och de smältverk och 
anrikningsverk som ingår i leveranskedjan 
för importörer som inte längre erkänns som 
ansvarstagande.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra en 
rapport om det fullständiga resultatet av 
alla kontroller i efterhand, tillsammans 
med en rimlig förklaring till att dessa 
resultat hittats samt all dokumentation på 
vilken den behöriga myndigheten grundat 
sina resultat.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 a

Information om ”konfliktområden” eller 
”högriskområden”:

Kommissionen ska, i nära samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten, för 
allmänheten och företagen tillgängliggöra 
relevant information om vad som menas 
med konfliktområden” eller 
”högriskområden” och hur dessa 
fastställs.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid överträdelse av bestämmelserna i 
denna förordning ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna utfärda 
ett meddelande om korrigerande åtgärder 
som ska vidtas av den ansvarstagande 
importören.

2. Vid överträdelse av bestämmelserna i 
denna förordning ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna meddela 
det ansvarstagande företaget om de 
korrigerande åtgärder som företaget ska
vidta.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Enligt denna förordning ska en 
övergångsperiod på två år införas för att 
importörer av mineraler och metaller ska 
kunna iaktta skyldigheterna avseende
offentlig rapportering.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Eventuella ändringar av OECD:s 
riktlinjer ska i tillämpliga delar gälla för 
denna förordning.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Kompletterande åtgärder

1. Kommissionen ska lägga fram ett 
lagstiftningsförslag under 
övergångsperioden med kompletterande 
åtgärder för att förstärka förordningens 
effektivitet i överensstämmelse med det 
gemensamma meddelandet till 
Europaparlamentet och rådet med titeln 
Ansvarsfull anskaffning av mineraler 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: mot en integrerad EU-
strategi (JOIN(2014)0008).

– Kompletterande åtgärder för att 
garantera en integrerad EU-strategi för 
skyldigheten avseende ansvarsfull 
anskaffning:

a) stöd till företag som bedriver 
ansvarsfull anskaffning i form av 
incitament, teknisk assistans och tekniska 
riktlinjer samt riktlinjer till företag, med 
beaktande av situationen för små och 
medelstora företag och deras position i 
leveranskedjan, för att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning,

b) pågående politiska dialoger med 
tredjeländer och andra aktörer, inklusive 
möjligheten att genomföra en 
harmonisering med nationella och 
regionala certifieringssystem och bedriva 
samarbete med offentlig-privata initiativ,

c) fortsatt och inriktat 
utvecklingssamarbete med tredjeländer, 
särskilt stöd till handel med mineraler 
från områden som inte är 
konfliktdrabbade och tillhandahållande 
av bättre förutsättningar för lokala 
företag att efterleva denna förordning, 

d) Nära samarbete med medlemsstaterna 
för att införa kompletterande initiativ på 
området konsument-, investerar- och 
kundinformation och ytterligare 
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incitament för ansvarsfullt beteende bland 
företag samt resultatklausuler i 
upphandlingskontrakt som undertecknas 
av nationella myndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU.

2. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport om resultaten av de 
kompletterande åtgärder som vidtas i 
enlighet med punkt 1 samt om 
åtgärdernas konsekvenser och effektivitet.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b

Delegering av befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 15c 
för att ändra den förteckning över 
mineraler och metaller som fastställs i 
bilaga I.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 15c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15c

Utövande av delegeringen

Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 15a ska ges till 
kommissionen för en period av ... år från 
och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
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befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av ... år. 
Delegeringen av befogenheter förlängs 
underförstått med lika långa perioder om 
inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader innan utgången av varje 
period.

_________________
*EUT: Vänligen inför datum för denna 
förordnings ikraftträdande. 
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Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian 
Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, 
Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon 
Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter Seb Dance, Paul Rübig, Judith Sargentini

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Hilde Vautmans


