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Amendement 24
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Titel

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 voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor natuurlijke 
hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Titel

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 

tot instelling van een Uniesysteem voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor natuurlijke 
hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden
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conflict- en hoogrisicogebieden

Or. en

Amendement 26
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Titel

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 voor 
een verslagleggingsplicht voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor importeurs, verwerkers en 
eindgebruikers van tin, tantaal en 
wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en 
goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

Or. de

Amendement 27
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel

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 

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

ertsen, en goud uit conflict- en 
hoogrisicogebieden

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 28
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Titel

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 voor 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor natuurlijke 
hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden

Or. en

Amendement 29
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES VERORDENING VAN HET EUROPEES 
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PARLEMENT EN DE RAAD 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 voor 
zelfcertificering van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor verantwoordelijke operatoren van tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud uit conflict- en 
hoogrisicogebieden

Or. en

Amendement 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

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, 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. Vrouwen en kinderen 
worden onevenredig getroffen door deze 
conflicten en zijn het slachtoffer van 
systematisch fysiek en seksueel geweld, 
dat erkend wordt als internationaal 
oorlogsmisdrijf en door gewapende 
groepen wordt gebruikt als oorlogswapen.
Voor vrede en stabiliteit en mensenrechten 
in die gebieden is het cruciaal dat de 
samenhang tussen conflicten en de illegale 
exploitatie van mineralen wordt 
doorbroken.

Or. en
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Amendement 31
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 hulpbronnen 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 natuurlijke hulpbronnen
wordt doorbroken.

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(1) Natuurlijke hulpbronnen 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 natuurlijke hulpbronnen
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doorbroken. wordt doorbroken.

Or. en

Amendement 33
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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, maar kunnen 
ter discussie komen te staan wanneer de 
opbrengsten ervan gewelddadige conflicten 
doen ontstaan of doen voortduren en zo 
inspanningen voor ontwikkeling, goed 
bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Om 
de vrede, ontwikkeling en stabiliteit in die 
gebieden te waarborgen, is het doorbreken 
van de samenhang tussen conflicten en de 
illegale exploitatie van mineralen een 
cruciaal element.

Or. en

Amendement 34
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 

(1) Natuurlijke hulpbronnen 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 
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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.

nationale inspanningen voor ontwikkeling, 
goed bestuur en de rechtsstaat 
ondermijnen. Vrouwen en kinderen 
worden onevenredig getroffen door deze 
conflicten en zijn het slachtoffer van 
systematisch fysiek en seksueel geweld, 
dat erkend wordt als internationaal 
oorlogsmisdrijf en door gewapende 
groepen wordt gebruikt als oorlogswapen.
Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is 
het cruciaal dat de samenhang tussen 
conflicten en de illegale exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen wordt 
doorbroken.

Or. en

Amendement 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

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, maar kunnen 
ter discussie komen te staan wanneer de 
opbrengsten ervan gewelddadige conflicten 
doen ontstaan of doen voortduren en zo 
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.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk om de inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat te 
benadrukken die worden verricht door de lidstaten, de internationale gemeenschap en de 
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Europese Unie, de grootste ontwikkelingshulpverlener ter wereld.

Amendement 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Geschillen over olie, gas, 
mineralen, hout en overige natuurlijke 
hulpbronnen komen wereldwijd op de 
tweede plaats als bron van conflicten. Er 
ontstaan steeds meer conflicten over land 
en water, bestaande conflicten worden 
erdoor verergerd en nieuwe worden 
erdoor veroorzaakt. Het wanbeheer van 
land en natuurlijke hulpbronnen wordt 
verergerd door aantasting van het milieu, 
bevolkingstoename en 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 37
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Geschillen over olie, gas, 
mineralen, hout en overige natuurlijke 
hulpbronnen komen wereldwijd op de 
tweede plaats als bron van conflicten. Er 
ontstaan steeds meer conflicten over land 
en water, bestaande conflicten worden 
erdoor verergerd en nieuwe worden 
erdoor veroorzaakt. Het wanbeheer van 
land en natuurlijke hulpbronnen wordt 
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verergerd door aantasting van het milieu, 
bevolkingstoename en 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 38
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Schendingen van de 
mensenrechten in de winningsindustrie 
komen veel voor, o.a. kinderarbeid, 
seksueel geweld, verdwijningen van 
mensen, schending van het recht op een 
schone omgeving, verlies van land en 
bestaansmiddelen zonder 
onderhandelingen en zonder passende 
compensatie, gedwongen herhuisvesting 
en vernieling van ritueel of cultureel 
belangrijke plaatsen.

Or. en

Amendement 39
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Schendingen van de 
mensenrechten in de winningsindustrie 
komen veel voor, o.a. kinderarbeid, 
seksueel geweld, verdwijningen van 
mensen, schending van het recht op een 
schone omgeving, verlies van land en 
bestaansmiddelen zonder 
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onderhandelingen en zonder passende 
compensatie, gedwongen herhuisvesting 
en vernieling van ritueel of cultureel 
belangrijke plaatsen.

Or. en

Amendement 40
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Schendingen van de 
mensenrechten in de winningsindustrie 
komen veel voor, o.a. kinderarbeid, 
seksueel geweld, verdwijningen van 
mensen, schending van het recht op een 
schone omgeving, verlies van land en 
bestaansmiddelen zonder 
onderhandelingen en zonder passende 
compensatie, gedwongen herhuisvesting 
en vernieling van ritueel of cultureel 
belangrijke plaatsen.

Or. en

Amendement 41
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Geschillen over olie, gas, 
mineralen, hout en overige natuurlijke 
hulpbronnen komen wereldwijd op de 
tweede plaats als bron van conflicten. Er 
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ontstaan steeds meer conflicten over land 
en water, bestaande conflicten worden 
erdoor verergerd en nieuwe worden 
erdoor veroorzaakt. Het wanbeheer van 
land en natuurlijke hulpbronnen wordt 
verergerd door aantasting van het milieu, 
bevolkingstoename en 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties 
samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties de 
uitdaging zijn aangegaan om de 
financiering van gewapende groepen en 
veiligheidstroepen tot een minimum te 
beperken.

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties de 
uitdaging zijn aangegaan om de 
financiering van gewapende groepen en 
veiligheidstroepen tot een minimum te 
beperken, samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties die het voortouw 
nemen om de aandacht te vestigen op de 
uitbuiting door deze groepen en de 
verkrachting en het geweld die zij 
gebruiken om de plaatselijke bevolking 
onder controle te houden.

Or. en

Amendement 43
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties 
samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties de uitdaging 
zijn aangegaan om de financiering van 
gewapende groepen en veiligheidstroepen 
tot een minimum te beperken.

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
gebieden die rijk zijn aan hulpbronnen, 
waar regeringen en internationale 
organisaties samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties de uitdaging 
zijn aangegaan om de financiering van 
gewapende groepen en veiligheidstroepen 
tot een minimum te beperken.

Or. en

Motivering

In het belang van de internationale juridische samenhang dienen alle verwijzingen naar 
"regio's" te worden gewijzigd in "gebieden", om beter aan te sluiten op de definitie in artikel 
2, waarin sprake is van "gebieden" en niet van "regio's".

Amendement 44
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties 
samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties de 
uitdaging zijn aangegaan om de 
financiering van gewapende groepen en 
veiligheidstroepen tot een minimum te 
beperken.

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties de 
uitdaging zijn aangegaan om de 
financiering van gewapende groepen en 
veiligheidstroepen tot een minimum te 
beperken, samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties die het voortouw 
nemen om de aandacht te vestigen op de 
uitbuiting door deze groepen en de 
verkrachting en het geweld die zij 
gebruiken om de plaatselijke bevolking 
onder controle te houden.

Or. en
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Amendement 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties 
samen met ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties de uitdaging 
zijn aangegaan om de financiering van 
gewapende groepen en veiligheidstroepen 
tot een minimum te beperken.

(2) Deze kwestie heeft betrekking op 
regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar 
regeringen en internationale organisaties de 
uitdaging zijn aangegaan om de 
financiering van gewapende groepen en 
veiligheidstroepen te voorkomen, samen 
met ondernemingen en maatschappelijke 
organisaties, waaronder 
vrouwenorganisaties die het voortouw 
nemen om de aandacht te vestigen op de 
uitbuiting door deze groepen en de 
verkrachting en het geweld die zij 
gebruiken om de plaatselijke bevolking 
onder controle te houden.

Or. en

Amendement 46
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
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uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5), met 
supplementen over tin, tantaal en 
wolfraam, en goud. In mei 2011 heeft de 
OESO-Ministerraad aanbevolen om de 
naleving van die richtsnoeren actief te 
bevorderen.

uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5). In mei 
2011 heeft de OESO-Ministerraad 
aanbevolen om de naleving van die 
richtsnoeren actief te bevorderen.

__________________ __________________
5 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.

5 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 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende 

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
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zorgvuldigheid5), met supplementen over 
tin, tantaal en wolfraam, en goud. In mei 
2011 heeft de OESO-Ministerraad 
aanbevolen om de naleving van die 
richtsnoeren actief te bevorderen.

voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5). In mei 
2011 heeft de OESO-Ministerraad 
aanbevolen om de naleving van die 
richtsnoeren actief te bevorderen.

__________________ __________________
5 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.

5 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 48
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5), met 
supplementen over tin, tantaal en 
wolfraam, en goud. In mei 2011 heeft de 
OESO-Ministerraad aanbevolen om de 
naleving van die richtsnoeren actief te 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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bevorderen.

__________________ __________________
5 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

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 49
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5), met 
supplementen over tin, tantaal en 
wolfraam, en goud. In mei 2011 heeft de 
OESO-Ministerraad aanbevolen om de 

(3) De Unie is actief betrokken bij een 
initiatief van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord 
betrekken van mineralen uit 
conflictgebieden te bevorderen; dit heeft 
geresulteerd in een proces met 
overheidssteun waarbij vele 
belanghebbenden zijn betrokken, met als 
uitkomst de aanneming van de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid
voor toeleveringsketens van mineralen van 
conflict- en hoogrisicogebieden5). In mei 
2011 heeft de OESO-Ministerraad 
aanbevolen om de naleving van die 
richtsnoeren actief te bevorderen.
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naleving van die richtsnoeren actief te 
bevorderen.

__________________ __________________
5 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.

5 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 50
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de bijgewerkte OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises6 wordt verwezen 
naar het concept responsible sourcing, dat 
strookt met de Guiding Principles on 
Business and Human Rights van de 
Verenigde Naties7. Die documenten zijn 
gericht op het bevorderen van praktijken 
van passende zorgvuldigheid (due 
diligence) in de toeleveringsketen wanneer 
bedrijven mineralen betrekken uit door een 
conflict of instabiliteit getroffen regio’s. 
Op het hoogste internationale niveau pleit 
Resolutie 1952 (2010) van de VN-
Veiligheidsraad, die specifiek betrekking 
heeft op de Democratische Republiek 
Congo (DRC) en haar buurlanden in 
Centraal-Afrika, voor het betrachten van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen; ook de 
deskundigengroep van de VN inzake de 
DRC, die Resolutie 1952 (2010) van de 
VN-Veiligheidsraad opvolgt, pleit voor 
naleving van de OESO-richtsnoeren voor 

(4) In de bijgewerkte OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises6 wordt verwezen 
naar het concept responsible sourcing, dat 
strookt met de Guiding Principles on 
Business and Human Rights van de 
Verenigde Naties7. Die documenten zijn 
gericht op het bevorderen van praktijken 
van passende zorgvuldigheid (due 
diligence) in de toeleveringsketen wanneer 
bedrijven mineralen betrekken uit door een 
conflict of instabiliteit getroffen gebieden. 
Op het hoogste internationale niveau pleit 
Resolutie 1952 (2010) van de VN-
Veiligheidsraad, die specifiek betrekking 
heeft op de Democratische Republiek 
Congo (DRC) en haar buurlanden in 
Centraal-Afrika, voor het betrachten van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen; ook de 
deskundigengroep van de VN inzake de 
DRC, die Resolutie 1952 (2010) van de 
VN-Veiligheidsraad opvolgt, pleit voor 
naleving van de OESO-richtsnoeren voor 
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passende zorgvuldigheid. passende zorgvuldigheid.

__________________ __________________
6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD 2011 edition.

6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD 2011 edition.

7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011.

7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, UN Human Rights Office 
of the High Commissioner, New York and 
Geneva 2011.

Or. en

Motivering

In het belang van de internationale juridische samenhang dienen alle verwijzingen naar 
"conflictregio's" te worden gewijzigd in "conflictgebieden", om beter aan te sluiten op de 
definitie in artikel 2, waarin sprake is van "gebieden" en niet van "regio's".

Amendement 51
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze verordening is een van de 
manieren om erin te slagen een einde te 
maken aan de financiering van 
gewapende groepen via de genoemde 
conflictmineralen; dat doet niets af aan 
het feit dat de nadruk in de maatregelen 
van het externe beleid en het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie moet 
liggen op de bestrijding van lokale 
corruptie, de poreusheid van de grenzen 
en het opleiden van de lokale bevolking en 
hun vertegenwoordigers om de 
misstanden ervan te laten zien.

Or. fr
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Motivering

Deze verordening moeten worden gezien als een manier en niet als een doel om de handel te 
bestrijden 

Amendement 52
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In haar mededeling van 20088 heeft de 
Commissie erkend dat betrouwbare 
toegang tot grondstoffen zonder 
marktverstoring belangrijk is voor het 
concurrentievermogen van de EU. Het 
grondstoffeninitiatief is een geïntegreerde 
strategie die erop gericht is tegemoet te 
komen aan de verschillende uitdagingen 
met betrekking tot toegang tot niet-
energetische niet-agrarische grondstoffen. 
Met het initiatief worden de transparantie 
op financieel gebied en in de 
toeleveringsketen en de toepassing van 
normen op het gebied van de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven 
erkend en bevorderd.

Schrappen

__________________
8 "Het grondstoffeninitiatief" – voorzien 
in onze kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa", COM(2008) 
699 definitief.

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In haar mededeling van 20088 heeft de
Commissie erkend dat betrouwbare 
toegang tot grondstoffen zonder 
marktverstoring belangrijk is voor het 
concurrentievermogen van de EU. Het 
grondstoffeninitiatief is een geïntegreerde 
strategie die erop gericht is tegemoet te 
komen aan de verschillende uitdagingen 
met betrekking tot toegang tot niet-
energetische niet-agrarische grondstoffen. 
Met het initiatief worden de transparantie 
op financieel gebied en in de 
toeleveringsketen en de toepassing van 
normen op het gebied van de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven 
erkend en bevorderd.

Schrappen

__________________
8 "Het grondstoffeninitiatief" – voorzien 
in onze kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa", COM(2008) 
699 definitief.

Or. en

Amendement 54
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In haar mededeling van 20088 heeft de 
Commissie erkend dat betrouwbare 
toegang tot grondstoffen zonder 
marktverstoring belangrijk is voor het 
concurrentievermogen van de EU. Het 
grondstoffeninitiatief is een geïntegreerde 
strategie die erop gericht is tegemoet te 

Schrappen
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komen aan de verschillende uitdagingen 
met betrekking tot toegang tot niet-
energetische niet-agrarische grondstoffen. 
Met het initiatief worden de transparantie 
op financieel gebied en in de 
toeleveringsketen en de toepassing van 
normen op het gebied van de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven 
erkend en bevorderd.

__________________
8 "Het grondstoffeninitiatief" – voorzien 
in onze kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa", COM(2008) 
699 definitief.

Or. en

Amendement 55
Joachim Schuster

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 

(7) Op 26 februari 2014 heeft het Europees 
Parlement een resolutie aangenomen over 
de bevordering van verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken, die ook betrekking had 
op de rol van de winningsindustrie in 
ontwikkelingslanden. In het kader van dit 
initiatief drong het Europees Parlement er 
bij de Commissie op aan om de
bevordering van conflicten door het kopen 
van mineralen door middel van bindende 
wetgeving tegen te gaan. (EP 
2013/2126(INI))
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van de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid — ook los van het 
lidmaatschap van de OESO.

__________________
9 "Grondstoffen en 
grondstoffenmarkten", COM(2011) 25 
definitief.
10 "Handel, groei en ontwikkeling", 
COM(2012) 22 final.

Or. de

Amendement 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op 26 februari 2014 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen over de bevordering van 
ontwikkeling met verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken, inclusief de rol van 
winningsindustrie in de 
ontwikkelingslanden, waarin de 
Commissie wordt verzocht om bindende 
wetgeving inzake conflictmineralen voor 
te stellen. (EP 2013/2126(INI))

Or. en

Amendement 57
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op 26 februari 2014 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen over de bevordering van 
ontwikkeling met verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken, inclusief de rol van 
winningsindustrie in de 
ontwikkelingslanden, waar de Commissie 
wordt verzocht om bindende wetgeving 
inzake conflictmineralen voor te stellen;

Or. en

Amendement 58
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de uitwerking van 
uitvoeringsbepalingen moet ervoor 
worden gezorgd dat de certificeringen 
overeenkomstig de Dodd-Frank Act 
worden erkend voor de toepassing van 
deze verordening.

Or. de

Amendement 59
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op 26 februari 2014 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen over de bevordering van 
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ontwikkeling met verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken, inclusief de rol van 
winningsindustrie in de 
ontwikkelingslanden, waar de Commissie 
wordt verzocht om bindende wetgeving 
inzake conflictmineralen voor te stellen; 

Or. en

Amendement 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten,
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Zo zijn 
consumenten indirect verbonden met 
conflicten die ernstige gevolgen hebben 
voor de mensenrechten, en met name de 
rechten van vrouwen, aangezien 
gewapende groepen vaak 
massaverkrachting gebruiken als bewuste 
strategie om de plaatselijke bevolking te 
intimideren en onder controle te houden 
om hun eigen belangen te beschermen.
Daarom hebben burgers met name via 
petities gevraagd dat het Europees 
Parlement en de Raad wetgeving vast 
zouden stellen waardoor bedrijven 
aansprakelijk kunnen worden gehouden op 
grond van de richtsnoeren van de VN en de 
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OESO.

Or. en

Amendement 61
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van natuurlijke hulpbronnen
uit conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke natuurlijke hulpbronnen, die 
aanwezig kunnen zijn in 
consumentenproducten, consumenten in 
verband brengen met conflicten buiten de 
Unie. Daarom hebben burgers met name 
via petities gevraagd dat het Europees 
Parlement en de Raad wetgeving vast 
zouden stellen waardoor bedrijven 
aansprakelijk kunnen worden gehouden op 
grond van de richtsnoeren van de VN en de 
OESO.

Or. en

Amendement 62
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van natuurlijke hulpbronnen
uit conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke natuurlijke hulpbronnen, die 
aanwezig kunnen zijn in 
consumentenproducten, consumenten in 
verband brengen met conflicten buiten de 
Unie. Daarom hebben burgers met name 
via petities gevraagd dat het Europees 
Parlement en de Raad wetgeving vast 
zouden stellen waardoor bedrijven 
aansprakelijk kunnen worden gehouden op 
grond van de richtsnoeren van de VN en de 
OESO.

Or. en

Amendement 63
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig 
kunnen zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de winning en verhandeling 
van mineralen uit conflictgebieden. Ook
hebben burgers met name via petities 
gevraagd dat het Europees Parlement en de 
Raad wetgeving vast zouden stellen 
waardoor bedrijven verplicht zijn om 
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conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

verslag uit te brengen over hun 
activiteiten op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

Or. fr

Motivering

De schrapping is bedoeld om onbedoelde verbanden tussen bedrijven en conflicten en tussen 
consumenten en eindproducten te vermijden die de indruk wekken dat de bedrijven zich 
inlaten met illegale activiteiten en dat de consument daar medeplichtig aan is.

Amendement 64
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 65
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van mineralen uit 
conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen 
zijn in consumentenproducten, 
consumenten in verband brengen met 
conflicten buiten de Unie. Daarom hebben 
burgers met name via petities gevraagd dat 
het Europees Parlement en de Raad 
wetgeving vast zouden stellen waardoor 
bedrijven aansprakelijk kunnen worden 
gehouden op grond van de richtsnoeren 
van de VN en de OESO.

(8) EU-burgers en actoren van het 
maatschappelijk middenveld hebben de 
aandacht gevestigd op onder de 
rechtsmacht van de Unie vallende 
ondernemingen die niet aansprakelijk 
worden gehouden voor hun potentiële 
banden met de illegale winning en 
verhandeling van natuurlijke hulpbronnen
uit conflictgebieden. Het gevolg is dat 
dergelijke natuurlijke hulpbronnen, die 
aanwezig kunnen zijn in 
consumentenproducten, consumenten in 
verband brengen met conflicten buiten de 
Unie. Zo zijn consumenten indirect 
verbonden met conflicten die ernstige 
gevolgen hebben voor de mensenrechten, 
en met name de rechten van vrouwen, 
aangezien gewapende groepen vaak 
massaverkrachting gebruiken als bewuste 
strategie om de plaatselijke bevolking te 
intimideren en onder controle te houden 
om hun eigen belangen te beschermen.
Daarom hebben burgers met name via 
petities gevraagd dat het Europees 
Parlement en de Raad wetgeving vast 
zouden stellen waardoor bedrijven 
aansprakelijk kunnen worden gehouden op 
grond van de richtsnoeren van de VN en de 
OESO.
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Or. en

Amendement 66
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 in 
lijn met de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid is passende 
zorgvuldigheid een permanent, proactief en 
reactief proces waarbij ondernemingen hun 
aan- en verkopen opvolgen en beheren om 
ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten 
eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten 
en de schadelijke effecten daarvan.

Or. en

Motivering

Voor een betere overeenstemming met de bepalingen van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 in 
lijn met de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid is passende 
zorgvuldigheid een permanent, proactief en 
reactief proces waarbij ondernemingen hun 
aan- en verkopen opvolgen en beheren om
ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten 
eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten 
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en de schadelijke effecten daarvan.

Or. en

Amendement 68
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 is 
passende zorgvuldigheid een permanent, 
proactief en reactief proces waarbij 
importeurs hun toeleveringsketens
opvolgen en beheren om ervoor te zorgen 
dat zij niet bijdragen tot conflicten en de 
schadelijke effecten daarvan.

Or. en

Motivering

In de verordening wordt verwezen naar de verantwoordelijke importeurs en de tekst van de 
wetshandeling dient daarop aan te sluiten.

Amendement 69
Christofer Fjellner

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 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. Deze 
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verordening dient ervoor te zorgen dat de 
band tussen conflicten en illegale 
exploitatie wordt doorbroken, zonder het 
economische belang van de handel in tin, 
tantaal, wolfraam en goud voor de 
ontwikkeling van de betrokken landen te 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 70
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 in 
lijn met de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid is passende 
zorgvuldigheid een permanent, proactief en 
reactief proces waarbij ondernemingen hun 
aan- en verkopen opvolgen en beheren om 
ervoor te zorgen dat zij de mensenrechten 
eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten 
en de schadelijke effecten daarvan.

Or. en

Motivering

Voor een betere overeenstemming met de bepalingen van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 71
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De verordening beantwoordt aan 
de noodzaak van passende zorgvuldigheid 
in de hele toeleveringsketen van 
herkomstlocatie tot eindproduct door alle 
bedrijven die de onder de verordening 
vallende hulpbronnen, met inbegrip van 
producten die die natuurlijke 
hulpbronnen bevatten, als eerste op de 
Europese markt brengen verplicht te 
stellen passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen toe te passen en 
hierover openbaar verslag uit te brengen.

In overeenstemming met de aard van 
passende zorgvuldigheid weerspiegelen de 
afzonderlijke in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid de 
progressieve en flexibele aard van de 
processen voor passende zorgvuldigheid 
en de behoefte aan verplichtingen die op 
passende wijze zijn afgestemd op de 
individuele omstandigheden van 
bedrijven. De verplichtingen zijn 
afgestemd op de omvang, het 
hefboomeffect en de positie van een 
bedrijf in zijn toeleveringsketen.

Van bepaalde bedrijven is bekend dat zij 
vanwege hun positie binnen de 
toeleveringsketen een grote invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Deze 
actoren, die doorgaans "knelpunten" 
worden genoemd, zijn onderworpen aan 
uitgebreidere verplichtingen dan andere 
bedrijven. De verplichtingen met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid 
weerspiegelen deze verschillen.

Downstreambedrijven zijn verplicht
redelijke en welgemeende inspanningen te 
leveren om de relevante knelpunten in 
hun toeleveringsketen op te sporen, en 
hun best te doen om de passende 
zorgvuldigheid van deze bedrijven te 
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beoordelen, bijvoorbeeld op basis van de 
auditverslagen van de genoemde actoren.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. De in deze verordening opgenomen concrete 
verplichtingen worden alleen geformuleerd met de begrippen evenredigheid en ‘zijn best 
doen’, maar zijn afgestemd op de individuele segmenten waarin bedrijven binnen de 
verschillende toeleveringsketens actief zijn.

Amendement 72
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De verordening beantwoordt aan 
de noodzaak van passende zorgvuldigheid 
in de hele toeleveringsketen van 
herkomstlocatie tot eindproduct door alle 
bedrijven die de onder de verordening 
vallende hulpbronnen, met inbegrip van 
producten die die natuurlijke 
hulpbronnen bevatten, als eerste op de 
Europese markt brengen verplicht te 
stellen passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen toe te passen en 
hierover openbaar verslag uit te brengen.

In overeenstemming met de aard van 
passende zorgvuldigheid weerspiegelen de 
afzonderlijke in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid de 
progressieve en flexibele aard van de 
processen voor passende zorgvuldigheid 
en de behoefte aan verplichtingen die op 
passende wijze zijn afgestemd op de 
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individuele omstandigheden van 
bedrijven. De verplichtingen zijn 
afgestemd op de omvang, het 
hefboomeffect en de positie van een 
bedrijf in zijn toeleveringsketen.

Van bepaalde bedrijven is bekend dat zij 
vanwege hun positie binnen de 
toeleveringsketen een grote invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Deze 
actoren, die doorgaans "knelpunten" 
worden genoemd, zijn onderworpen aan 
uitgebreidere verplichtingen dan andere 
bedrijven. De verplichtingen met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid 
weerspiegelen deze verschillen.

Downstreambedrijven zijn verplicht 
redelijke en welgemeende inspanningen te 
leveren om de relevante knelpunten in 
hun toeleveringsketen op te sporen, en 
hun best te doen om de passende 
zorgvuldigheid van deze bedrijven te 
beoordelen, bijvoorbeeld op basis van de 
auditverslagen van de genoemde actoren.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. De in deze verordening opgenomen concrete 
verplichtingen worden alleen geformuleerd met de begrippen evenredigheid en ‘zijn best 
doen’, maar zijn afgestemd op de individuele segmenten waarin bedrijven binnen de 
verschillende toeleveringsketens actief zijn.

Amendement 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren moeten bedrijven redelijke 
stappen ondernemen en welgemeende 
inspanningen leveren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen om eventuele 
risico’s op schadelijke effecten in verband 
met de toegangsvoorwaarden tot 
natuurlijke hulpbronnen en de relatie met
leveranciers die in conflict- of 
hoogrisicogebieden actief zijn, vast te 
stellen en te vermijden of te beperken.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de moeilijkheden 
voor bedrijven om passende zorgvuldigheid toe te passen, erkend. Daarom volgen de 
richtsnoeren een benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is 
van diverse factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor 
micro-ondernemingen en kmo’s. Dit is met name van belang in sectoren zoals juwelen, waar 
we veel kleine en ambachtelijke bedrijven vinden met een erg beperkte capaciteit.

Amendement 74
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren moeten bedrijven redelijke 
stappen ondernemen en welgemeende 
inspanningen leveren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen om eventuele 
risico’s op schadelijke effecten in verband 
met de toegangsvoorwaarden tot 
natuurlijke hulpbronnen en de relatie met 
leveranciers die in conflict- of 
hoogrisicogebieden actief zijn, vast te 
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stellen en te vermijden of te beperken.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de moeilijkheden 
voor bedrijven om passende zorgvuldigheid toe te passen, erkend. Daarom volgen de 
richtsnoeren een benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is 
van diverse factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor 
kmo’s.

Amendement 75
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren moeten bedrijven redelijke 
stappen ondernemen en welgemeende 
inspanningen leveren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen om eventuele 
risico’s op schadelijke effecten in verband 
met de toegangsvoorwaarden tot 
natuurlijke hulpbronnen en de relatie met 
leveranciers die in conflict- of 
hoogrisicogebieden actief zijn, vast te 
stellen en te vermijden of te beperken.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de moeilijkheden 
voor bedrijven om passende zorgvuldigheid toe te passen, erkend. Daarom volgen de 
richtsnoeren een benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is 
van diverse factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor 
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kmo’s.

Amendement 76
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De verordening beantwoordt aan 
de noodzaak van passende zorgvuldigheid 
in de hele toeleveringsketen van 
herkomstlocatie tot eindproduct door alle 
bedrijven die de onder de verordening 
vallende hulpbronnen, met inbegrip van 
producten die die natuurlijke 
hulpbronnen bevatten, als eerste op de 
Europese markt brengen verplicht te 
stellen passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen toe te passen en 
hierover openbaar verslag uit te brengen.

In overeenstemming met de aard van 
passende zorgvuldigheid weerspiegelen de 
afzonderlijke in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid de 
progressieve en flexibele aard van de 
processen voor passende zorgvuldigheid 
en de behoefte aan verplichtingen die op 
passende wijze zijn afgestemd op de 
individuele omstandigheden van 
bedrijven. De verplichtingen zijn 
afgestemd op de omvang, het 
hefboomeffect en de positie van een 
bedrijf in zijn toeleveringsketen.

Van bepaalde bedrijven is bekend dat zij 
vanwege hun positie binnen de 
toeleveringsketen een grote invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Deze 
actoren, die doorgaans "knelpunten" 
worden genoemd, zijn onderworpen aan 
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uitgebreidere verplichtingen dan andere 
bedrijven. De verplichtingen met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid 
weerspiegelen deze verschillen.

Downstreambedrijven zijn verplicht 
redelijke en welgemeende inspanningen te 
leveren om de relevante knelpunten in 
hun toeleveringsketen op te sporen, en 
hun best te doen om de passende 
zorgvuldigheid van deze bedrijven te 
beoordelen, bijvoorbeeld op basis van de 
auditverslagen van de genoemde actoren.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. De in deze verordening opgenomen concrete 
verplichtingen worden alleen geformuleerd met de begrippen evenredigheid en ‘zijn best 
doen’

Amendement 77
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Audits van de praktijken van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen van een bedrijf door een 
derde zorgen voor geloofwaardigheid ten 
voordele van downstreambedrijven en 
dragen bij tot de verbetering van 
upstreampraktijken van passende 
zorgvuldigheid.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Volgens de OESO-richtsnoeren moeten verplichtingen met betrekking tot audits alleen gelden 
voor operatoren die als knelpunten worden beschouwd. Deze overweging gaat uit van het 
toepassingsgebied van bedrijven van het Commissievoorstel, waar alleen importeurs van 
mineralen en metalen onder vallen. Delen van deze overweging zijn omwille van consistentie 
samengevoegd met overweging 13 over knelpunten.

Amendement 78
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Audits van de praktijken van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen van een bedrijf door een 
derde zorgen voor geloofwaardigheid ten 
voordele van downstreambedrijven en 
dragen bij tot de verbetering van 
upstreampraktijken van passende 
zorgvuldigheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens de OESO-richtsnoeren moeten verplichtingen met betrekking tot audits alleen gelden 
voor operatoren die als knelpunten worden beschouwd. Deze overweging gaat uit van het 
toepassingsgebied van bedrijven van het Commissievoorstel, waar alleen importeurs van 
mineralen en metalen onder vallen. Delen van deze overweging zijn omwille van consistentie 
samengevoegd met overweging 13 over knelpunten.

Amendement 79
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Audits van de praktijken van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen van een bedrijf door een 
derde zorgen voor geloofwaardigheid ten 
voordele van downstreambedrijven en 
dragen bij tot de verbetering van 
upstreampraktijken van passende 
zorgvuldigheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens de OESO-richtsnoeren moeten verplichtingen met betrekking tot audits alleen gelden 
voor operatoren die als knelpunten worden beschouwd. Deze overweging gaat uit van het 
toepassingsgebied van bedrijven van het Commissievoorstel, waar alleen importeurs van 
mineralen en metalen onder vallen.

Amendement 80
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Audits van de praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
een bedrijf door een derde zorgen voor 
geloofwaardigheid ten voordele van 
downstreambedrijven en dragen bij tot de 
verbetering van upstreampraktijken van 
passende zorgvuldigheid.

10. Audits van de praktijken ten aanzien 
van de naleving van de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen van een bedrijf 
door een derde zorgen voor 
geloofwaardigheid ten voordele van 
downstreambedrijven en dragen bij tot de 
verbetering van upstreampraktijken van 
passende zorgvuldigheid.

Or. de

Amendement 81
Franck Proust
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Door verslag uit te brengen over hun 
beleid en praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
verschaffen bedrijven de nodige 
transparantie om bij het publiek 
vertrouwen in de genomen maatregelen te 
wekken.

(11) Door verslag uit te brengen over hun 
beleid en praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
verschaffen bedrijven de nodige 
transparantie om bij het publiek
vertrouwen in de genomen maatregelen te 
wekken, wat vaak in het kader van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) valt.

Or. fr

Amendement 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Commissie stelt een lijst van 
conflict- en hoogrisicogebieden voor na
raadpleging van een comité dat is 
samengesteld uit de lidstaten en 
vertegenwoordigers van de sector. Het 
desbetreffende comité zal na een redelijke 
termijn gegevens aan de lijst van conflict-
en hoogrisicogebieden toevoegen of 
gegevens van de lijst schrappen.

Or. en

Motivering

Operatoren moeten voldoende rechtszekerheid krijgen bij hun activiteiten.
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Amendement 83
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Veel van de bestaande en 
toekomstige systemen voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
zouden tot het bereiken van de 
doelstellingen van de verordening kunnen 
bijdragen. Er bestaan al regelingen in de 
sector om het verband tussen conflicten 
en de winning van tin, tantaal, wolfraam 
en goud te doorbreken. Bij deze 
regelingen wordt gebruikgemaakt van 
controles door derden om smelterijen en 
raffinaderijen met bestaande systemen te 
certificeren om te waarborgen dat enkel 
conflictvrije mineralen worden gewonnen. 
Voor deze regelingen geldt een 
wederzijdse erkenning waarmee rekening 
wordt gehouden in het EU-stelsel. Er is 
evenwel meer helderheid nodig omtrent de 
criteria en procedures voor de erkenning 
van dergelijke systemen, zodat strenge 
normen worden gerespecteerd en dubbele 
audits worden vermeden.

Or. en

Motivering

Heel wat ondernemingen zorgen al voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen via 
bestaande, succesvolle initiatieven. Deze initiatieven dienen in aanmerking te worden 
genomen in het EU-stelsel, via een proces voor wederzijdse erkenning.

Amendement 84
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Veel van de al bestaande 
vrijwillige systemen voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
zouden tot het bereiken van de 
doelstellingen van de verordening kunnen 
bijdragen.

De criteria en procedures voor de 
erkenning en certificering van dergelijke 
systemen moeten worden verduidelijkt, 
zodat strenge normen worden nageleefd 
en onnodige dubbele audits worden 
vermeden.

Or. en

Amendement 85
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Veel van de bestaande systemen 
voor passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen zouden tot het bereiken 
van de doelstellingen van de verordening 
kunnen bijdragen. Er is evenwel meer 
helderheid nodig omtrent de criteria en 
procedures voor de erkenning van 
dergelijke systemen, zodat strenge normen 
worden nageleefd en dubbele audits 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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 wordt erkend 
dat passende zorgvuldigheid in conflict-
en hoogrisicogebieden praktische 
uitdagingen met zich meebrengt en dat 
daarom bij de toepassing ervan 
flexibiliteit nodig is. De geschikte aard en 
omvang van de passende zorgvuldigheid 
voor de individuele omstandigheden van 
een bedrijf zijn afhankelijk 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 waarmee kmo’s te maken 
hebben.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. Daarom volgen de richtsnoeren een 
benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is van diverse 
factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor kmo’s.

Amendement 87
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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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 
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.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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 wordt erkend 
dat passende zorgvuldigheid in conflict-
en hoogrisicogebieden praktische 
uitdagingen met zich meebrengt en dat 
daarom bij de toepassing ervan 
flexibiliteit nodig is. De geschikte aard en 
omvang van de passende zorgvuldigheid 
voor de individuele omstandigheden van 
een bedrijf zijn afhankelijk 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 waarmee kmo’s te maken 
hebben.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. Daarom volgen de richtsnoeren een 
benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is van diverse 
factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor kmo’s.

Amendement 88
Christofer Fjellner
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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 
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.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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. Het systeem van 
vrijwillige zelfcertificering biedt de 
deelnemende ondernemingen uit de Unie 
een concurrentievoordeel. 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. Een 
verplicht systeem is evenwel onwenselijk 
en dient, indien mogelijk, te worden 
vermeden in toekomstige herzieningen 
van de verordening, aangezien een 
dergelijk verplicht systeem een 
toegangsdrempel vormt voor kmo's, die 
kan worden misbruikt door bestaande 
ondernemingen uit de Unie die de nodige 
middelen hebben om om te gaan met een 
verplicht systeem. De Commissie moet 
nauw toezien op de kosten van het 
verantwoord betrekken van mineralen en 
het potentiële effect op het 
concurrentievermogen, met name voor 
kmo's.

Or. en

Amendement 89
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie



AM\1051627NL.doc 49/345 PE546.838v01-00

NL

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 
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.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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 en verslag 
uitbrengen over de kosten van het 
verantwoord betrekken van mineralen en 
de controles door derden en het potentiële 
effect op het concurrentievermogen, met 
name voor kmo's.

Or. en

Motivering

Gezien de hoge kosten die passende zorgvuldigheid met zich meebrengt, met name voor 
kmo's, is het van essentieel belang dat de Commissie toeziet op en verslag uitbrengt over de 
kosten van het verantwoord betrekken van mineralen en de controles door derden en het 
effect ervan op het concurrentievermogen.

Amendement 90
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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 wordt erkend 
dat passende zorgvuldigheid in conflict-
en hoogrisicogebieden praktische 
uitdagingen met zich meebrengt en dat 
daarom bij de toepassing ervan 
flexibiliteit nodig is. De geschikte aard en 
omvang van de passende zorgvuldigheid 
voor de individuele omstandigheden van 
een bedrijf zijn afhankelijk 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 waarmee micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen te maken 
hebben.

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de complexiteit van toeleveringsketens en de noodzaak van 
proportionele, op de individuele omstandigheden van bedrijven afgestemde vereisten met 
betrekking tot passende zorgvuldigheid erkend. Daarom volgen de richtsnoeren een 
benadering die gebaseerd is op een mate van flexibiliteit die afhankelijk is van diverse 
factoren, waaronder de grootte van een bedrijf. Dit houdt ook in dat vereisten met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid flexibeler en geleidelijker worden toegepast voor micro-
ondernemingen en kmo’s. Dit is met name van belang in sectoren zoals juwelen, waar we veel 
kleine en ambachtelijke bedrijven vinden met een erg beperkte capaciteit.

Amendement 91
Tokia Saïfi, Franck Proust
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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 
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.

(12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens 
de openbare raadpleging blijk gegeven van 
hun belangstelling voor het verantwoord 
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 en 
administratieve gevolgen van het 
verantwoord betrekken van mineralen en 
het potentiële effect op het 
concurrentievermogen, met name voor 
kmo's. Bovendien moet de Commissie 
kmo's de technische en financiële bijstand 
bieden en de uitwisseling van informatie 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
deze verordening bevorderen.

Or. en

Amendement 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Uitgaande van hetgeen is 
voorzien in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid, is voor de 
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uitdagingen die gepaard gaan met 
passende zorgvuldigheid flexibiliteit 
vereist: de aard en de omvang van de 
verplichtingen moeten in verhouding 
staan tot de specifieke kenmerken van 
verantwoordelijke importeurs wat betreft 
de grootte van hun bedrijf, de plaats van 
hun activiteiten, de situatie in een bepaald 
land, en de sector en de aard van de 
betrokken producten of diensten. Het is 
daarom noodzakelijk te bepalen dat 
micro-ondernemingen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

Or. it

Amendement 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Europese bedrijven die uit 
eigen beweging een systeem voor het 
verantwoord betrekken van mineralen 
instellen, krijgen een door de Commissie 
toegekend certificaat in de vorm van een 
label.

Or. fr

Motivering

De instelling van een Europees label voor verantwoordelijkheid voor bedrijven die 
initiatieven voor passende zorgvuldigheid ontplooien is een stimulerend en vrijwillig systeem 
dat op termijn marktdruk kan uitoefenen op de andere actoren in de toeleveringsketen. Dit 
label wordt niet op de producten geplakt. Europese bedrijven kunnen het label op hun website 
vermelden of in hun communicatiestrategie gebruiken.
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Amendement 94
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie dient in 
samenwerking met de EDEO een 
publiekelijk beschikbaar handboek voor 
ondernemingen op te stellen waarin wordt 
uitgelegd hoe de criteria voor de gebieden 
die mogelijk onder deze verordening 
vallen het beste kunnen worden toegepast. 
Dit is belangrijk om duidelijkheid en 
zekerheid te scheppen en voor samenhang 
te zorgen tussen de operatoren, in het 
bijzonder kmo's.

Or. en

Motivering

In het licht van de bezorgdheid die werd geuit door ondernemingen die voor passende 
zorgvuldigheid in hun toeleveringsketens willen zorgen, is het belangrijk dat de Commissie 
een handboek opstelt waarin zij uitlegt hoe de definitie van conflict- en hoogrisicogebieden 
uit artikel 2 het beste kan worden toegepast.

Amendement 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Met hun gezamenlijke mededeling 
van 5 maart 20141bis hebben de 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de 
Commissie besloten om begeleidende 
maatregelen ten uitvoer te leggen om 
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verantwoord betrekken te bevorderen en 
aldus een hoge participatiegraad onder de 
ondernemingen te bewerkstelligen, en om 
daarbij naar behoren rekening te houden 
met de kosten die gepaard gaan met 
passende zorgvuldigheid, in het bijzonder 
voor het MKB en micro-ondernemingen. 

__________________
1bis Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad van 
5.3.2014 over het verantwoord betrekken 
van mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden (JOIN (2014) 8 final).

Or. it

Amendement 96
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

(13) Smelterijen en raffinaderijen zijn 
erkende knelpunten in hun respectieve
toeleveringsketens die belangrijke invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de hele toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Een EU-
lijst van verantwoordelijke knelpunt-
actoren kan daarom transparantie en 
zekerheid bieden voor 
downstreambedrijven voor het uitvoeren 
van praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. In 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren moeten knelpunt-actoren 
een audit door een onafhankelijke derde 
met betrekking tot hun praktijken van 
passende zorgvuldigheid ondergaan, mede 
om te kunnen worden opgenomen in de 
lijst van verantwoordelijke actoren. 
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Knelpunt-actoren die buiten de Europese 
Unie zijn gevestigd moeten ook in de lijst 
kunnen worden opgenomen, zodat de lijst 
wereldwijd van toepassing is.

Or. en

Motivering

Om de benadering van de OESO-richtsnoeren ten opzichte van knelpunten en audits door 
onafhankelijke derden beter te weerspiegelen.

Amendement 97
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

(13) Smelterijen en raffinaderijen zijn 
erkende knelpunten in hun respectieve
toeleveringsketens die belangrijke invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de hele toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Een EU-
lijst van verantwoordelijke knelpunt-
actoren kan daarom transparantie en 
zekerheid bieden voor 
downstreambedrijven voor het uitvoeren 
van praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. In 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid moeten knelpunt-actoren 
een audit door een onafhankelijke derde 
met betrekking tot hun praktijken van 
passende zorgvuldigheid ondergaan, mede
om te kunnen worden opgenomen in de 
lijst van verantwoordelijke actoren. 
Knelpunt-actoren die buiten de Europese 
Unie zijn gevestigd moeten ook in de lijst 
kunnen worden opgenomen, zodat de lijst 
wereldwijd van toepassing is.
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Or. en

Motivering

Om de benadering van de OESO-richtsnoeren ten opzichte van knelpunten en audits door 
onafhankelijke derden beter te weerspiegelen.

Amendement 98
Christofer Fjellner

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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden.

(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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden. De Commissie moet ervoor 
zorgen dat de EU-lijst eenvoudig 
toegankelijk is voor het publiek, om de 
zichtbaarheid van het systeem van 
zelfcertificering te verhogen en het 
publiek beter bewust te maken van het 
bestaan, de doeltreffendheid en de 
werking ervan.

Or. en



AM\1051627NL.doc 57/345 PE546.838v01-00

NL

Amendement 99
Joachim Schuster

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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen
kunnen bieden.

(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 biedt downstreambedrijven 
dan ook transparantie en zekerheid met 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.

Or. de

Amendement 100
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

(13) Smelterijen en raffinaderijen zijn 
erkende knelpunten in hun respectieve
toeleveringsketens die belangrijke invloed 
hebben op de passende zorgvuldigheid die 
in de hele toeleveringsketen in de 
herkomstlanden wordt toegepast. Een EU-
lijst van verantwoordelijke knelpunt-
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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 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen
kunnen bieden.

actoren kan daarom transparantie en 
zekerheid bieden voor 
downstreambedrijven voor het uitvoeren 
van praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. In 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren moeten knelpunt-actoren 
een audit door een onafhankelijke derde 
met betrekking tot hun praktijken van 
passende zorgvuldigheid ondergaan, mede 
om te kunnen worden opgenomen in de 
lijst van verantwoordelijke actoren. 
Knelpunt-actoren die buiten de Europese 
Unie zijn gevestigd moeten ook in de lijst 
kunnen worden opgenomen, zodat de lijst 
wereldwijd van toepassing is.

Or. en

Motivering

Om de benadering van de OESO-richtsnoeren ten opzichte van knelpunten en audits door 
onafhankelijke derden beter te weerspiegelen.

Amendement 101
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 

(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 is het vaak niet haalbaar om 
de oorsprong van de mineralen te traceren. 
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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.

Hetzelfde geldt voor gerecyclede metalen, 
die nog meer stappen hebben doorlopen 
in het transformatieproces. Openbare EU-
lijsten van verantwoordelijke smelterijen, 
importeurs en raffinaderijen zou 
downstreambedrijven en consumenten dan 
ook transparantie en zekerheid met 
betrekking tot praktijken van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
kunnen bieden. Zulke lijsten dienen te 
worden gepubliceerd in overleg met de 
OESO, de London Bullion Market 
Organisation, het programma voor 
conflictvrije smeltovens, het Responsible 
Jewellery Programme en andere 
equivalente systemen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om die ondernemingen die voor passende zorgvuldigheid in hun 
toeleveringsketens zorgen openbare zichtbaarheid te geven. Daarom is het van belang dat de 
lijsten volledig openbaar worden gemaakt. Deze lijsten dienen te worden opgesteld in overleg 
met bestaande, succesvolle systemen voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 102
Pablo Zalba Bidegain

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-

(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-
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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.

haalbaar beschouwd om de oorsprong van 
de mineralen te traceren. Hetzelfde geldt 
voor gerecyclede metalen, die nog meer 
stappen hebben doorlopen in het 
transformatieproces. 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 103
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Smelterijen en raffinaderijen die 
ertsen en concentraten verwerken en 
importeren zijn verplicht om het Europees 
mechanisme van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen zoals vastgesteld 
in deze verordening toe te passen.

Or. fr

Motivering

Smelterijen en raffinaderijen spelen een belangrijke rol in de toeleveringsketen omdat ze 
actief zijn op het moment van de verwerking van ertsen en concentraten. Ze kunnen daarom 
beter informatie over de herkomst van de mineralen en de verschillende bedrijven die er 
verantwoordelijk voor zijn geweest verzamelen, communiceren en nagaan. Daarom moet de 
verordening wat hen betreft verplicht worden toegepast.

Amendement 104
Bernd Lange
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het gebruik van alle mineralen en 
metalen die binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen, moet in 
overeenstemming zijn met de vereisten 
van deze verordening. Importeurs moeten 
de bepalingen van deze verordening 
naleven.

Or. de

Amendement 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De Europese kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
mineralen en metalen importeren en 
systemen voor passende zorgvuldigheid 
hanteren, ontvangen financiële steun via 
het COSME-programma van de 
Commissie.

Or. fr

Motivering

Importerende kleine en middelgrote ondernemingen die onder deze verordening vallen, 
kunnen problemen van technische of financiële aard ondervinden bij het instellen van 
systemen voor passende zorgvuldigheid of bij het uitvoeren van controles van hun 
toeleveringsketens. In die zin moeten ze financiële steun kunnen krijgen in het kader van het 
nieuwe programma COSME van de Commissie voor kleine en middelgrote ondernemingen en 
het concurrentievermogen van bedrijven.
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Amendement 106
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 verplichting van 
de operatoren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen door gepaste 
controles achteraf uit te voeren. 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.

Or. en

Amendement 107
Paul Rübig, Othmar Karas

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 

(14) De voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit is 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 
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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.

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 voor de gehele 
EU bevoegde autoriteit is verantwoordelijk 
voor het vaststellen van regels die van 
toepassing zijn bij inbreuken op deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Voor de tenuitvoerlegging van deze verordening stellen wij voor om een voor de gehele EU 
bevoegde autoriteit aan te stellen in plaats van 28 nationale autoriteiten. Op die manier 
kunnen we de bureaucratische procedures beperken, aangezien ondernemingen niet met 28 
verschillende autoriteiten moeten omgaan. Bovendien zijn wij van mening dat een enkele 
bevoegde autoriteit de meest kostenefficiënte oplossing zou zijn, met de minste lasten voor de 
belastingbetalers in de hele Europese Unie.

Amendement 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

(14) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
uniforme naleving van de verplichting van 
de operatoren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen door gepaste 
controles achteraf uit te voeren. 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.
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regels die van toepassing zijn bij inbreuken 
op deze verordening.

Or. en

Amendement 109
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 zelfverklaring door 
verantwoordelijke importeurs door gepaste 
controles achteraf uit te voeren om na te 
gaan of de zelfverklaarde
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.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 110
Joachim Schuster
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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 zelfcertificering 
door verantwoordelijke importeurs door 
gepaste controles achteraf uit te voeren om 
na te gaan of de 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 is
verantwoordelijk voor het vaststellen van 
regels en financiële sancties die van 
toepassing zijn bij een inbreuk op deze 
verordening.

Or. de

Amendement 111
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 

(14) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
uniforme naleving van de verplichting van 
de operatoren om passende 
zorgvuldigheid toe te passen door gepaste 
controles achteraf uit te voeren. 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.
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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.

Or. en

Amendement 112
Pablo Zalba Bidegain

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 zelfcertificering 
door verantwoordelijke importeurs door 
gepaste controles achteraf uit te voeren om 
na te gaan of de zelfgecertificeerde 
verantwoordelijke operatoren 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.

Or. en

Amendement 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
bevorderen en om te beantwoorden aan de 
ontwikkelingsbehoeften die rechtstreeks 
verband houden met de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden, worden 
begeleidende maatregelen ten uitvoer 
gelegd. De Europese Commissie en de 
Europese dienst voor extern optreden 
zullen een geïntegreerde EU-strategie 
voor het verantwoord betrekken van 
mineralen toepassen en verder 
ontwikkelen, zoals voorzien in de 
gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad “Het 
verantwoord betrekken van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een 
geïntegreerde EU-strategie” (JOIN (2014) 
8). In het bijzonder worden de 
bevordering van het verantwoord 
betrekken van natuurlijke hulpbronnen 
die afkomstig zijn van conflict- en 
hoogrisicogebieden en de instelling van 
nationale en internationale kaders voor 
passende zorgvuldigheid voor 
verantwoord betrekken geïntegreerd in
interne en externe beleidsmaatregelen, en 
met name in politieke en beleidsdialogen 
met partnerlanden, lokale autoriteiten en 
particuliere belanghebbenden. Er zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de bijdrage van de ambachtelijke en 
informele mijnbouw aan lokale 
bestaansmiddelen en duurzame 
ontwikkeling en de uitdagingen in dit 
verband.

Or. en

Amendement 114
Joachim Schuster
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie moet daarnaast 
verantwoordelijk zijn voor de 
beschikbaarstelling van een lijst van 
verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen voor importeurs, die hen 
helpt bij de oriëntatie.

Or. de

Amendement 115
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
bevorderen en om te beantwoorden aan de 
ontwikkelingsbehoeften die rechtstreeks 
verband houden met de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden, worden 
begeleidende maatregelen ten uitvoer 
gelegd. De Europese Commissie en de 
Europese dienst voor extern optreden 
zullen een geïntegreerde EU-strategie 
voor het verantwoord betrekken van 
mineralen toepassen en verder 
ontwikkelen, zoals voorzien in de 
gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad “Het 
verantwoord betrekken van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een 
geïntegreerde EU-strategie” (JOIN (2014) 
8). In het bijzonder worden de 
bevordering van het verantwoord 
betrekken van natuurlijke hulpbronnen 
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die afkomstig zijn van conflict- en 
hoogrisicogebieden en de instelling van 
nationale en internationale kaders voor 
passende zorgvuldigheid voor 
verantwoord betrekken geïntegreerd in 
interne en externe beleidsmaatregelen, en 
met name in politieke en beleidsdialogen 
met partnerlanden, lokale autoriteiten en 
particuliere belanghebbenden. Er zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de bijdrage van de ambachtelijke en 
informele mijnbouw aan lokale 
bestaansmiddelen en duurzame 
ontwikkeling en de uitdagingen in dit 
verband.

Or. en

Amendement 116
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
bevorderen en om te beantwoorden aan de 
ontwikkelingsbehoeften die rechtstreeks 
verband houden met de exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden, worden 
begeleidende maatregelen ten uitvoer 
gelegd. De Europese Commissie en de 
Europese dienst voor extern optreden 
zullen een geïntegreerde EU-strategie 
voor het verantwoord betrekken van 
mineralen toepassen en verder 
ontwikkelen, zoals voorzien in de 
gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad “Het 
verantwoord betrekken van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een 
geïntegreerde EU-strategie” (JOIN (2014) 
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8). In het bijzonder worden de 
bevordering van het verantwoord 
betrekken van natuurlijke hulpbronnen 
die afkomstig zijn van conflict- en 
hoogrisicogebieden en de instelling van 
nationale en internationale kaders voor 
passende zorgvuldigheid voor 
verantwoord betrekken geïntegreerd in 
interne en externe beleidsmaatregelen, en 
met name in politieke en beleidsdialogen 
met partnerlanden, lokale autoriteiten en 
particuliere belanghebbenden. Er zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de bijdrage van de ambachtelijke en 
informele mijnbouw aan lokale 
bestaansmiddelen en duurzame 
ontwikkeling en de uitdagingen in dit 
verband.

Or. en

Amendement 117
Paul Rübig, Othmar Karas

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 lijst van verantwoordelijke smelterijen 
en raffinaderijen alsmede de voor de 
gehele EU bevoegde autoriteit 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 

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 
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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).

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

Amendement 118
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 bijlagen I en II van deze 
verordening te wijzigen, wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid toegekend om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
volgens de in deze verordening 
uiteengezette bepalingen.

__________________
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

Amendement 119
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Judith Sargentini

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 bijlage I en bijlage II van deze 
verordening te wijzigen moet de 
Commissie in overeenstemming met 
artikel 290 VWEU, volgens de bepalingen 
van deze Verordening gemachtigd worden 
gedelegeerde handelingen vast te stellen.

__________________
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

Amendement 120
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 reikwijdte van deze 
verordening ten aanzien van natuurlijke 
hulpbronnen te wijzigen, wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid toegekend om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
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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.

overeenkomstig artikel 290 VWEU 
volgens de in deze verordening 
uiteengezette bepalingen.

__________________
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

Amendement 121
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie dient haar 
financiële bijstand aan en politieke 
verbintenissen ten aanzien van conflict-
en hoogrisicogebieden waar tin, tantaal, 
wolfraam en goud worden gewonnen 
regelmatig te herzien, met name in het 
gebied van de Grote Meren, om voor 
beleidssamenhang te zorgen en de 
eerbiediging van goed bestuur, de 
rechtsstaat en vooral ook ethische 
winningspraktijken te stimuleren en te 
versterken.

Or. en
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Amendement 122
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om een efficiënte 
tenuitvoerlegging van onderhavige 
verordening te waarborgen dient te 
worden voorzien in een overgangsperiode 
van twee jaar, zodat de Europese 
Commissie een systeem van door derden 
uitgevoerde audits kan opzetten en de 
verantwoordelijke importeurs vertrouwd 
kunnen raken met hun verplichtingen 
krachtens deze verordening.

Or. en

Amendement 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Or. en
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Amendement 124
Joachim Schuster

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,

Or. de

Amendement 125
Christofer Fjellner

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 

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

toepassingsgebied vallen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen 
indien nodig vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen, die verplichte 
maatregelen kunnen bevatten,

Or. en

Amendement 126
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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.

Or. en

Amendement 127
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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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 het Europees 
Parlement en de Raad regelmatig verslag 
uitbrengen over de gevolgen van de 
regeling. De Commissie beoordeelt twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
de verordening en vervolgens om de drie
jaar de werking en de doeltreffendheid van 
de verordening en de meest recente 
effecten van de regeling ter plekke ten 
aanzien van de bevordering van het 
verantwoord betrekken van mineralen die 
binnen het toepassingsgebied vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden en brengt 
hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. Bij haar 
beoordeling dient de Commissie alle 
aspecten van de verordening en de 
effecten en kosten ervan volledig te 
analyseren en te evalueren, rekening 
houdend met het marktaandeel van 
gecertificeerde conflictvrije mineralen 
voor elk mineraal dat onder het 
toepassingsgebied valt, het percentage 
smelterijen, raffinaderijen en importeurs 
dat voor passende zorgvuldigheid zorgt, 
eventuele verlegging van het 
handelsverkeer vanuit winningsgebieden 
en de effecten ervan op de 
bestaansmiddelen van de mensen die er 
werken, met bijzondere aandacht voor 
ambachtelijke mijnbouwondernemingen. 
Daarnaast dient de beoordeling een 
uitgebreide outreach naar 
belanghebbenden te omvatten, waaronder 
overheden, bedrijven en het plaatselijke 
maatschappelijke middenveld, evenals de 
direct betrokkenen op het terrein in 
conflictgebieden. De verslagen kunnen 
indien nodig vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen,

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat de Commissie alle aspecten van de effecten van de verordening volledig 
analyseert, in het bijzonder de effecten op de mogelijkheden voor gewapende groepen en 
veiligheidstroepen om handel te drijven in tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud. De Commissie dient verslag uit te brengen over deze analyse aan de Raad en 
het Parlement.

Amendement 128
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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.

Or. en

Amendement 129
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Commissie moet aan de Raad en (16) De Commissie moet aan het Europees 
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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,

Parlement en de Raad regelmatig verslag 
uitbrengen over de gevolgen van de 
regeling. De Commissie beoordeelt drie 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
de verordening en vervolgens om de drie
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,

Or. en

Amendement 130
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In hun gezamenlijke mededeling 
van 5 maart 2014 verbinden de Europese 
Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid zich ertoe parallel met de 
onderhavige verordening begeleidende 
maatregelen toe te passen die leiden tot 
een geïntegreerde EU-benadering inzake 
het verantwoord betrekken van mineralen, 
met het doel zoveel mogelijk 
ondernemingen te betrekken bij het in de 
onderhavige verordening bedoelde EU-
systeem en om een mondiale, 
samenhangende en omvattende aanpak te 
verzekeren om het verantwoord betrekken 
van mineralen uit conflictgebieden te 
bevorderen.

Or. en
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Motivering

Mineralen uit conflictgebieden zijn een factor die gewapende conflicten aandrijft. Vaak zijn 
andere politieke, economische en sociale oorzaken de belangrijkste motoren van een 
gewapend conflict, en deze factoren moeten in aanmerking worden genomen. Het is daarom 
van essentieel belang dat deze verordening in een ruimer kader wordt geplaatst van acties en 
maatregelen om gewapende conflicten te voorkomen en te beëindigen.

Amendement 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

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.

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 en om de financiering van 
oorlogsactiviteiten die dramatische 
gevolgen hebben voor de plaatselijke 
gemeenschappen, en met name voor 
vrouwen en kinderen, te beperken. Het 
systeem moet transparantie en zekerheid 
bieden inzake de toevoerpraktijken van 
importeurs, smelterijen en raffinaderijen 
die mineralen 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.

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.
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Or. en

Amendement 132
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen dat:

__________________
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 133
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
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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.

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor zelfverklaring
van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen teneinde gewapende 
groepen en veiligheidstroepen12 zo weinig 
mogelijk tot geen 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.

__________________ __________________
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.

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

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 134
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor 

1. Bij deze verordening wordt een verplicht
Uniesysteem ingesteld voor de naleving 
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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.

van de OESO-richtsnoeren voor 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.

__________________ __________________
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

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. de

Amendement 135
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen dat:
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de toevoerpraktijken van importeurs, 
smelterijen en raffinaderijen die 
mineralen 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.

Or. en

Amendement 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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.

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
teneinde zo weinig mogelijk kansen te 
bieden om bij het winnen, vervoeren en 
verhandelen van natuurlijke hulpbronnen 
conflicten te financieren en/of 
schendingen van de mensenrechten of 
misbruik aan te moedigen. Het systeem 
moet meer zekerheid en transparantie 
bieden inzake de toevoerpraktijken van
bedrijven die mineralen betrekken uit 
conflict- en hoogrisicogebieden en moet 
hen helpen om de mensenrechten te 
eerbiedigen en ervoor te zorgen dat zij met 
hun activiteiten en betrekkingsbesluiten 
niet bijdragen tot conflicten.

__________________
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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

Motivering

Deze doelstellingen bouwen voort op de door de Commissie voorgestelde doelstellingen en 
omvatten aanvullende doelstellingen en verwoordingen uit de effectbeoordeling van de 
Commissie en de OESO-richtsnoeren. Het doel van het Uniesysteem voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen moet omvattender zijn dan het Commissievoorstel, 
aangezien daarin het doel om de mogelijkheden van specifieke actoren om in mineralen die 
onder de verordening vallen te handelen te beperken, niet ver genoeg reikt. Het doel dient 
omvattender te zijn: het doorbreken van de schakel tussen enerzijds het betrekken, vervoeren, 
verhandelen en uitvoeren van natuurlijke hulpbronnen en anderzijds het bevorderen van 
conflicten en het schenden van de mensenrechten.

Amendement 137
Pablo Zalba Bidegain

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 

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 operatoren, 
smelterijen en raffinaderijen die mineralen 
betrekken uit conflict- en 
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hoogrisicogebieden. 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.

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 138
Daniel Caspary

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.

1. Bij deze verordening wordt een 
Uniesysteem ingesteld voor zelfverklaring
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.

__________________ __________________
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). 

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). 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 139
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) meer zekerheid en transparantie biedt 
wat betreft de toevoerpraktijken van 
bedrijven die betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Or. en

Motivering

Deze doelstellingen bouwen voort op de door de Commissie voorgestelde doelstellingen en 
omvatten aanvullende doelstellingen en verwoordingen uit de effectbeoordeling van de 
Commissie en de OESO-richtsnoeren.

Amendement 140
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

a) meer zekerheid en transparantie biedt 
wat betreft de toevoerpraktijken van 
bedrijven die betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Or. en

Motivering

Deze doelstellingen bouwen voort op de door de Commissie voorgestelde doelstellingen en 
omvatten aanvullende doelstellingen en verwoordingen uit de effectbeoordeling van de 
Commissie en de OESO-richtsnoeren.

Amendement 141
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mogelijkheden beperkt dat bij het 
betrekken, vervoeren en verhandelen van 
natuurlijke hulpbronnen conflicten 
worden gefinancierd en/of 
mensenrechtenschendingen of misbruik 
worden gevoed;

Or. en

Motivering

De nieuwe doelstelling b) is een herformulering van de bewoordingen van het 
Commissievoorstel over het doel van het systeem om gewapende groepen en 
veiligheidstroepen “zo weinig mogelijk kansen te geven”. Het doel van het Uniesysteem voor 
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen moet omvattender zijn dan het 
Commissievoorstel, aangezien daarin het doel om de mogelijkheden van specifieke actoren 
om in mineralen die onder de verordening vallen te handelen te beperken, niet ver genoeg 
reikt. Het doel moet omvattender zijn: het doorbreken van de schakel tussen enerzijds het 
betrekken, vervoeren, verhandelen, verwerken en uitvoeren van natuurlijke hulpbronnen en 
anderzijds het bevorderen van conflicten en het schenden van de mensenrechten.
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Amendement 142
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mogelijkheden beperkt dat bij het 
betrekken, vervoeren en verhandelen van 
natuurlijke hulpbronnen conflicten 
worden gefinancierd en/of 
mensenrechtenschendingen of misbruik 
worden gevoed;

Or. en

Motivering

De nieuwe doelstelling b) is een herformulering van de bewoordingen van het 
Commissievoorstel over het doel van het systeem om gewapende groepen en 
veiligheidstroepen “zo weinig mogelijk kansen te geven”. Het doel van het Uniesysteem voor 
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen moet omvattender zijn dan het 
Commissievoorstel, aangezien daarin het doel om de mogelijkheden van specifieke actoren 
om in mineralen die onder de verordening vallen te handelen te beperken, niet ver genoeg 
reikt. Het doel dient omvattender te zijn: het doorbreken van de schakel tussen enerzijds het 
betrekken, vervoeren, verhandelen en uitvoeren van natuurlijke hulpbronnen en anderzijds 
het bevorderen van conflicten en het schenden van de mensenrechten.

Amendement 143
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bedrijven helpt de mensenrechten te 
respecteren, en vermijdt dat deze 
bedrijven bijdragen aan conflicten door 
hun activiteiten en beslissingen inzake het 
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betrekken van mineralen.

Or. en

Motivering

In de nieuwe doelstelling c) is het onderliggende doel van passende zorgvuldigheid, zoals 
gedefinieerd in de OESO-richtsnoeren, blz. 13, vervat. De OESO-richtsnoeren geven het 
volgende aan: "Passende zorgvuldigheid is een doorlopend, proactief en reactief proces op 
grond waarvan ondernemingen kunnen zorgen dat zij de mensenrechten respecteren en niet 
bijdragen aan conflicten. (...) Op risico's gebaseerde passende zorgvuldigheid betreft de 
stappen die ondernemingen moeten nemen (...) om schadelijke effecten in verband met hun 
activiteiten of beslissingen inzake het betrekken van middelen te voorkomen of in te perken".

Amendement 144
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bedrijven helpt de mensenrechten te 
respecteren, en vermijdt dat deze 
bedrijven bijdragen aan conflicten door 
hun activiteiten en beslissingen inzake het 
betrekken van mineralen.

Or. en

Motivering

In de nieuwe doelstelling c) is het onderliggende doel van passende zorgvuldigheid, zoals 
gedefinieerd in de OESO-richtsnoeren, blz. 13, vervat. De OESO-richtsnoeren geven het 
volgende aan: "Passende zorgvuldigheid is een doorlopend, proactief en reactief proces op 
grond waarvan ondernemingen kunnen zorgen dat zij de mensenrechten respecteren en niet 
bijdragen aan conflicten. (...) Op risico's gebaseerde passende zorgvuldigheid betreft de 
stappen die ondernemingen moeten nemen (...) om schadelijke effecten in verband met hun 
activiteiten of beslissingen inzake het betrekken van middelen te voorkomen of in te perken".
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Amendement 145
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 148
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 
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 
importeurs in de Unie die kiezen voor 
zelfverklaring als verantwoordelijke 
importeurs van mineralen of metalen met 
of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, zoals bepaald in bijlage I.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".
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Amendement 149
Joachim Schuster

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 
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 
importeurs in de Unie die mineralen of 
metalen invoeren met tin, tantaal, 
wolfraam en goud, zoals bepaald in 
bijlage I.

Or. de

Amendement 150
Christofer Fjellner

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 
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 
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. Metalen 
die naar alle waarschijnlijkheid worden 
gerecycled vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid vallen metalen 
die naar alle waarschijnlijkheid worden buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement 151
Pablo Zalba Bidegain

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 
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 
operatoren in de Unie die gehouden zijn 
tot zelfcertificering als verantwoordelijke 
operatoren van mineralen of metalen met 
of bestaande uit tin, tantaal, wolfraam en 
goud, zoals bepaald in bijlage I. Metalen 
die naar alle waarschijnlijkheid worden 
gerecycled vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. en

Amendement 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Metalen die naar alle waarschijnlijkheid 
worden gerecycled vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. it
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Amendement 153
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is niet langer nodig vanwege het voorgestelde ruimere toepassingsgebied van 
"hulpbronnen die onder de verordening vallen."

Amendement 154
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is niet langer nodig vanwege het voorgestelde ruimere toepassingsgebied van 
"hulpbronnen die onder de verordening vallen."

Amendement 155
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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) "hulpbronnen die onder de 
verordening vallen": alle natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 156
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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) "hulpbronnen die onder de 
verordening vallen": alle natuurlijke 
hulpbronnen beschreven in bijlage I, die 
periodiek in overeenstemming met deze 
Verordening kan worden gewijzigd;

Or. en

Motivering

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’(3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1new and as explained in 
the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply chains. 
This amendment,read in conjunction with amendments concerning covered products and 
regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals,semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
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(under Article 13 a). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid": de "OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas" (OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid voor verantwoorde 
toeleveringsketens van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden), tweede 
uitgave, OECD Publishing (OESO (2013), 
met inbegrip van alle aanbevelingen, 
bijlagen en supplementen van de Raad, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd of 
vervangen;

Or. en

Motivering

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.
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Amendement 158
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid": de "OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas" (OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid voor verantwoorde 
toeleveringsketens van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden), tweede 
uitgave, OECD Publishing (OESO (2013), 
met inbegrip van alle aanbevelingen, 
bijlagen en supplementen van de Raad, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd of 
vervangen;

Or. en

Motivering

A definition of OECD Due Diligence Guidance has been included for legal certainty and to 
ensure that the definition includes all future amendments and replacements. The OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas was adopted in 2010. It provides specific due diligence guidance for 
companies at all stages of the minerals supply chain. It has emerged as the leading global due 
diligence standard in this sector and beyond, and forms the basis for similar legislation in the 
US and the African Great Lakes Region. It was developed in a multi-stakeholder forum, with 
extensive participation from business and industry, designed to ensure the Guidance is 
practical and feasible for companies. The Guidance is flexible, and includes considerations 
tailored to a company’s size, leverage, and position in the supply chain. It is subject to 
amendment, and ongoing multi-stakeholder dialogues ensure that it remains current and 
adaptable.

Amendement 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) "hulpbronnen die onder de 
verordening vallen": alle natuurlijke 
hulpbronnen zoals opgenomen in bijlage 
I, zoals van tijd tot tijd gewijzigd 
overeenkomstig deze verordening;

Or. en

Motivering

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this 
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13 bis 2).At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related 
terms throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 160
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) "hulpbronnen die onder de 
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verordening vallen": alle natuurlijke 
hulpbronnen zoals opgenomen in bijlage 
I, zoals van tijd tot tijd gewijzigd 
overeenkomstig deze verordening;

Or. en

Motivering

The Proposal for a Regulation by the European Commission only applies to ‘tin, tantalum, 
tungsten, their ores, and gold’ (3TG). In reality, however, other minerals, metals and natural 
resources sourced in conflict-affected and high-risk areas also fund conflict and human rights 
abuses. With the aim of achieving the objectives as set out in Article 1 new and as explained 
in the summary justification, the Regulation should apply to resources other than 3TG. At the 
same time, supply chain due diligence, as reflected in the OECD Due Diligence Guidance and 
this Regulation as amended, is well suited to apply across a variety of different supply 
chains.This amendment, read in conjunction with amendments concerning covered products 
and regarding Annex I aims at expanding the scope accordingly. Instead of specifying the 
resources individually, however, this amendment read in conjunction with the amendments 
regarding Annex I, broadens the scope of the Regulation to a number of resources specified in 
an Annex to this Regulation (Annex I). At the moment Annex I specifies that covered resources 
means ‘all minerals, metals, semi-precious and precious stones’. The advantage of this
technical set up is that further resources may be added over time as relevant and appropriate. 
A mechanism further details how the scope of the Annex I may be reviewed and amended 
(under Article 13). At the same time the use of the term ‘covered resources’ and related terms 
throughout the amended Regulation ensures that the substantive and procedural obligations 
are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

Amendement 161
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) "producten die onder de 
verordening vallen": alle hulpbronnen en 
producten die onder de verordening vallen 
en die bestaan uit hulpbronnen die onder 
de verordening vallen, of die deze 
hulpbronnen bevatten;

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie is alleen van toepassing op grondstoffen van de hulpbronnen 
die onder de verordening vallen, en op bepaalde verwerkte metalen. Bijgevolg is er geen 
garantie dat de mineralen in producten die op de Europese markt worden gebracht, op 
verantwoorde wijze zijn betrokken. Passende zorgvuldigheid is niet de verantwoordelijkheid 
van een enkele schakel in de toeleveringsketen en is niet doelmatig opgezet als deze op deze 
wijze ten uitvoer wordt gelegd. Op grond van dit amendement wordt het toepassingsgebied 
uitgebreid naar producten die hulpbronnen bevatten die onder de verordening vallen, en 
aldus naar ondernemingen verder downstream.

Amendement 162
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) "producten die onder de 
verordening vallen": alle hulpbronnen en 
producten die onder de verordening vallen 
en die bestaan uit hulpbronnen die onder 
de verordening vallen, of die deze 
hulpbronnen bevatten;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is alleen van toepassing op grondstoffen van de hulpbronnen 
die onder de verordening vallen, en op bepaalde verwerkte metalen. Bijgevolg is er geen 
garantie dat de mineralen in producten die op de Europese markt worden gebracht, op 
verantwoorde wijze zijn betrokken. Passende zorgvuldigheid is niet de verantwoordelijkheid 
van een enkele schakel in de toeleveringsketen en is niet doelmatig opgezet als deze op deze 
wijze ten uitvoer wordt gelegd. Op grond van dit amendement wordt het toepassingsgebied 
uitgebreid naar producten die hulpbronnen bevatten die onder de verordening vallen, en 
aldus naar ondernemingen verder downstream.

Amendement 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) "gerecyclede hulpbronnen": 
hergebruikte eindgebruikersproducten of 
producten na consumptie, of uit schroot 
verwerkte hulpbronnen die zijn gecreëerd 
tijdens het productieproces, met inbegrip 
van overbodige, verouderde, defecte en 
schrootmaterialen die geraffineerde of 
verwerkte hulpbronnen bevatten die 
geschikt zijn voor recycling in de 
productie van een bepaald materiaal. 
Mineralen die gedeeltelijk zijn verwerkt, 
die niet zijn verwerkt of die een bijproduct 
zijn van een ander erts, zijn geen 
gerecyclede hulpbronnen;

Or. en

Motivering

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 164
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) "gerecyclede hulpbronnen": 
hergebruikte eindgebruikersproducten of 
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producten na consumptie, of uit schroot 
verwerkte hulpbronnen die zijn gecreëerd 
tijdens het productieproces, met inbegrip 
van overbodige, verouderde, defecte en 
schrootmaterialen die geraffineerde of 
verwerkte hulpbronnen bevatten die 
geschikt zijn voor recycling in de 
productie van een bepaald materiaal. 
Mineralen die gedeeltelijk zijn verwerkt, 
die niet zijn verwerkt of die een bijproduct 
zijn van een ander erts, zijn geen 
gerecyclede hulpbronnen;

Or. en

Motivering

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 165
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) "operator": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die een product dat onder 
de verordening valt, voor het eerst op de 
markt brengt;

Or. en

Motivering

Het gebruik van de welomschreven term 'operator' in samenhang met de term 'voor het eerst 
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op de markt brengen' zorgt ervoor dat de definitie een scala aan verschillende operatoren 
omvat zonder dat een afzonderlijke identificatie of omschrijving vereist is. De term dekt 
tevens alle operatoren ongeacht hun omvang, terwijl aanvullende specificaties in 
afzonderlijke artikelen niettemin waar nodig kunnen voorzien in een gedifferentieerde 
behandeling van bepaalde groepen.

Amendement 166
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) "operator": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die een product dat onder 
de verordening valt, voor het eerst op de 
markt brengt;

Or. en

Motivering

Het gebruik van de welomschreven term 'operator' in samenhang met de term 'voor het eerst 
op de markt brengen' zorgt ervoor dat de definitie een scala aan verschillende operatoren 
omvat zonder dat een afzonderlijke identificatie of omschrijving vereist is. De term dekt 
tevens alle operatoren ongeacht hun omvang, terwijl aanvullende specificaties in 
afzonderlijke artikelen niettemin waar nodig kunnen voorzien in een gedifferentieerde 
behandeling van bepaalde groepen.

Amendement 167
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a septies) "op de markt brengen": het op 
enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte 
verkooptechniek, voor de eerste maal 
leveren van producten op de interne 
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markt met het oog op distributie of 
gebruik in het kader van een 
handelsactiviteit, hetzij tegen betaling 
hetzij kosteloos, met inbegrip van levering 
door middel van communicatie op 
afstand, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
97/7/EG. "Op de markt brengen" omvat 
ook de levering van producten op de 
interne markt die zijn vervaardigd met 
behulp van producten die onder de 
verordening vallen en die reeds op de 
interne markt zijn gebracht;

Or. en

Motivering

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.

Amendement 168
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a septies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a septies) "op de markt brengen": het op 
enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte 
verkooptechniek, voor de eerste maal 
leveren van producten op de interne 
markt met het oog op distributie of 
gebruik in het kader van een 
handelsactiviteit, hetzij tegen betaling
hetzij kosteloos, met inbegrip van levering 
door middel van communicatie op 
afstand, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
97/7/EG. "Op de markt brengen" omvat 
ook de levering van producten op de 
interne markt die zijn vervaardigd met 
behulp van producten die onder de 
verordening vallen en die reeds op de 
interne markt zijn gebracht;

Or. en

Motivering

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
same time the definition ensures that not every company that sells products containing 
covered resources are subject to due diligence obligation. The relevant criteria is the action 
of first placing on the internal market. This ensures that obligations are confined to 
companies that make supply decisions with a certain degree of power and influence over the 
upstream supply chain. Small corner shops selling headphones and other equipment after 
purchasing them from an EU based company, for instance, would not be covered.The use of 
‘placing on the market’ is preferable in the context of this Regulation as there is strong legal 
precedent for ‘placing on the market’, see for instance the EU Timber Regulation, the EU 
Seals Regulation, the EU Medical Equipment Directive.
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Amendement 169
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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

Or. en

Motivering

Deze definitie is niet langer nodig vanwege het voorgestelde ruimere toepassingsgebied van 
'hulpbronnen die onder de verordening vallen'.

Amendement 170
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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

Or. en

Motivering

Deze definitie is niet langer nodig vanwege het voorgestelde ruimere toepassingsgebied van 
'hulpbronnen die onder de verordening vallen'.

Amendement 171
Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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

Or. en

Amendement 172
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) "gerecyclede hulpbronnen": 
hergebruikte eindgebruikersproducten of 
producten na consumptie, of uit schroot 
verwerkte hulpbronnen die zijn gecreëerd 
tijdens het productieproces, met inbegrip 
van overbodige, verouderde, defecte en 
schrootmaterialen die geraffineerde of 
verwerkte hulpbronnen bevatten die 
geschikt zijn voor recycling in de 
productie van een bepaald materiaal. 
Mineralen die gedeeltelijk zijn verwerkt, 
die niet zijn verwerkt of die een bijproduct 
zijn van een ander erts, zijn geen 
gerecyclede hulpbronnen;

Or. en

Motivering

All materials and products that are excluded from the definition of “recycled metal” in the 
OECD Guidance due to the fact that it is difficult if not impossible to determine the origin of 
recycled materials, thus not allowing companies to determine whether they were extracted 
and handled by responsible companies. As a consequence these resources should be excluded 
from the substantive due diligence obligations contained in this Regulation. The proposed 
definition incorporates the OECD Guidance definition but, where appropriate, replaces 
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references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

Amendement 173
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) "gerecyclede metalen": 
hergebruikte eindgebruikersproducten of 
producten na consumptie, of uit schroot 
verwerkte hulpbronnen die zijn gecreëerd 
tijdens het productieproces. Gerecyclede 
metalen omvatten ook overbodige, 
verouderde, defecte en schrootmaterialen 
die geraffineerde of verwerkte 
hulpbronnen bevatten die geschikt zijn 
voor recycling in de productie van tin, 
tantaal, wolfraam en/of goud; mineralen 
die gedeeltelijk zijn verwerkt, die niet zijn 
verwerkt of die een bijproduct zijn van een 
ander erts, zijn geen gerecyclede metalen;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid vallen metalen 
die naar alle waarschijnlijkheid worden gerecycled buiten het toepassingsgebied van deze 
verordening.

Amendement 174
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "toeleveringsketen van mineralen": het 
systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van mineralen
vanaf de winning tot de verwerking ervan 
in het eindproduct;

c) "toeleveringsketen van hulpbronnen": 
het systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van 
hulpbronnen vanaf de winning tot de 
verwerking ervan in het eindproduct;

Or. en

Motivering

Deze wijziging vormt een weerslag van het ruimere toepassingsgebied van hulpbronnen van 
de verordening. Zie de nieuwe definitie van 'hulpbronnen die onder de verordening vallen'.

Amendement 175
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "toeleveringsketen van mineralen": het 
systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van mineralen
vanaf de winning tot de verwerking ervan 
in het eindproduct;

c) "toeleveringsketen van hulpbronnen": 
het systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van 
hulpbronnen vanaf de winning tot de 
verwerking ervan in het eindproduct;

Or. en

Motivering

Deze wijziging vormt een weerslag van het ruimere toepassingsgebied van hulpbronnen van 
de verordening. Zie de nieuwe definitie van 'hulpbronnen die onder de verordening vallen'.

Amendement 176
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "toeleveringsketen van mineralen": het 
systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van mineralen
vanaf de winning tot de verwerking ervan 
in het eindproduct;

c) "toeleveringsketen van hulpbronnen": 
het systeem van activiteiten, organisaties, 
actoren, technologie, informatie, middelen 
en diensten die betrokken zijn bij het 
verplaatsen en verwerken van 
hulpbronnen die onder deze verordening 
vallen vanaf de winning tot de verwerking 
ervan in het eindproduct; 

Or. en

Amendement 177
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen": heeft betrekking op de 
verplichtingen van operatoren met 
betrekking tot hun beheersystemen, 
risicobeheer, audits door een derde en 
bekendmaking van informatie met het oog 
op het identificeren en aanpakken van en 
het openbaar verslag uitbrengen over 
bestaande en potentiële risico’s in 
verband met conflict- en 
hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen 
van het betrekken van hulpbronnen te 
voorkomen of te beperken;

Or. en

Motivering

Het gebruik van ‘operatoren’ weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven en 
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waarborgt dat de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
toepassing zijn op alle binnen de werkingssfeer van de verordening vallende bedrijven. Er is 
een verwijzing naar 'verslag uitbrengen' opgenomen overeenkomstig de 
verslagleggingsverplichtingen die reeds in de verordening zijn opgenomen.

Amendement 178
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) "passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen": heeft betrekking op de 
verplichtingen van operatoren met 
betrekking tot hun beheersystemen, 
risicobeheer, audits door een derde en 
bekendmaking van informatie met het oog 
op het identificeren en aanpakken van en 
het openbaar verslag uitbrengen over 
bestaande en potentiële risico’s in 
verband met conflict- en 
hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen 
van het betrekken van hulpbronnen te 
voorkomen of te beperken;

Or. en

Motivering

Het gebruik van ‘operatoren’ weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven en 
waarborgt dat de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
toepassing zijn op alle binnen de werkingssfeer van de verordening vallende bedrijven. Er is 
een verwijzing naar 'verslag uitbrengen' opgenomen overeenkomstig de 
verslagleggingsverplichtingen die reeds in de verordening zijn opgenomen.

Amendement 179
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) "modelbeleid voor 
toeleveringsketens": het modelbeleid voor 
toeleveringsketens zoals genoemd in 
bijlage II van de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

Alle verwijzingen naar het modelbeleid voor toeleveringsketens moeten het modelbeleid 
betreffen dat is uiteengezet in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid. De 
aanvullende taal in het voorstel van de Commissie is overbodig en is geschrapt.

Amendement 180
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) modelbeleid voor 
toeleveringsketens": het modelbeleid voor 
toeleveringsketens zoals genoemd in 
bijlage II van de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

Alle verwijzingen naar het modelbeleid voor toeleveringsketens moeten het modelbeleid 
betreffen dat is uiteengezet in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid. De 
aanvullende bewoordingen in het voorstel van de Commissie zijn overbodig en zijn geschrapt.

Amendement 181
Ska Keller
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namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": de registratie van de 
opeenvolging van entiteiten die mineralen 
en metalen onder hun hoede hebben door 
een toeleveringsketen heen;

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": een systeem om de 
opeenvolging te identificeren en 
registreren van entiteiten die natuurlijke 
hulpbronnen onder hun hoede hebben 
door de toeleveringsketen heen;

Or. en

Amendement 182
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": de registratie van de 
opeenvolging van entiteiten die mineralen 
en metalen onder hun hoede hebben door 
een toeleveringsketen heen;

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": een systeem om de 
opeenvolging te identificeren en 
registreren van entiteiten die natuurlijke 
hulpbronnen onder hun hoede hebben 
door de toeleveringsketen heen;

Or. en

Amendement 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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



AM\1051627NL.doc 115/345 PE546.838v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": de registratie van de 
opeenvolging van entiteiten die mineralen 
en metalen onder hun hoede hebben door 
een toeleveringsketen heen;

d) "bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen": een systeem om de 
opeenvolging te identificeren en 
registreren van entiteiten die natuurlijke 
hulpbronnen die onder de verordening 
vallen onder hun hoede hebben door de
toeleveringsketen heen;

Or. en

Amendement 184
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "risicobeheersplan": de 
schriftelijke reacties van een operator op 
de risico’s in de toeleveringsketen die 
overeenkomstig artikel 5 werden 
vastgesteld, in overeenstemming met zijn 
beleid voor toeleveringsketens;

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen het ruimere toepassingsgebied van bedrijven en de betekenis 
van "risicobeheersplan" zoals gebruikt in de OESO-richtsnoeren (zie bijlage 3T, stap 3, B.).

Amendement 185
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

d bis) "risicobeheersplan": de 
schriftelijke reacties van een operator op 
de risico’s in de toeleveringsketen die 
overeenkomstig artikel 5 werden 
vastgesteld, in overeenstemming met zijn 
beleid voor toeleveringsketens;

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen het ruimere toepassingsgebied van bedrijven en de betekenis 
van "risicobeheersplan" zoals gebruikt in de OESO-richtsnoeren (zie bijlage 3T, stap 3, B.).

Amendement 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 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 en van de rechten van 
vrouwen en kinderen;

Or. en

Amendement 187
Paul Rübig, Othmar Karas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 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; de Commissie neemt een 
besluit inzake een lijst van conflict- en 
hoogrisicogebieden na raadpleging van 
een comité dat is samengesteld uit de 
lidstaten en vertegenwoordigers van de 
sector.

Or. en

Amendement 188
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 op 
schadelijke gevolgen voor mensen en, met 
het oog hierop, wordt erkend dat:

i) een gewapend conflict diverse vormen 
kan aannemen, zoals een conflict van 
internationale of niet-internationale aard, 
waarbij twee of meer staten betrokken 
kunnen zijn, of kan bestaan uit 
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bevrijdingsoorlogen of oproer, 
burgeroorlogen enzovoort; en dat

ii) hoogrisicogebieden gebieden kunnen 
omvatten met politieke instabiliteit of 
repressie, institutionele zwakte, 
onveiligheid, instorting van de civiele 
infrastructuur en wijdverspreid geweld, 
waarbij beide gebieden vaak worden 
gekenmerkt door wijdverspreide 
schendingen van de mensenrechten en 
inbreuken op het nationaal of 
internationaal recht;

Or. en

Motivering

Voor de samenhang met internationale normen weerspiegelen de wijzigingen de definitie van 
"conflict- en hoogrisicogebieden" die wordt gebruikt in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 189
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 op 
schadelijke gevolgen voor mensen en, met 
het oog hierop, wordt erkend dat:

Or. en
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Amendement 190
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 met een gewapend conflict of een 
onstabiele situatie in de nasleep van een 
conflict, evenals gebieden zonder bestuur 
en zonder veiligheid, zoals falende staten, 
die gekenmerkt worden door
wijdverspreide en systematische 
schendingen van de mensenrechten, zoals 
vastgesteld bij het internationale recht;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie blijft vaag en kan aanleiding geven tot 
onzekerheid bij de tenuitvoerlegging. Daarom wordt omwille van de rechtszekerheid 
voorgesteld om de definitie te wijzigen.

Amendement 191
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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, 

e) "conflict- en hoogrisicogebieden": 
gebieden die worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een gewapend conflict, 
wijdverspreid geweld of andere risico’s op 
schadelijke gevolgen voor mensen en, met 
het oog hierop, wordt erkend dat: 
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met inbegrip van schendingen van de 
mensenrechten;

i) een gewapend conflict diverse vormen 
kan aannemen, zoals een conflict van 
internationale of niet-internationale aard, 
waarbij twee of meer staten betrokken 
kunnen zijn, of kan bestaan uit 
bevrijdingsoorlogen of oproer, 
burgeroorlogen enzovoort; en 

ii) hoogrisicogebieden gebieden kunnen 
omvatten met politieke instabiliteit of 
repressie, institutionele zwakte, 
onveiligheid, instorting van de civiele 
infrastructuur en wijdverspreid geweld, 
waarbij beide gebieden vaak worden 
gekenmerkt door wijdverspreide 
schendingen van de mensenrechten en 
overtredingen van het nationaal of 
internationaal recht;

Or. en

Motivering

Voor de samenhang met internationale normen weerspiegelen de wijzigingen de definitie van 
"conflict- en hoogrisicogebieden" die wordt gebruikt in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 192
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een gewapend conflict diverse vormen 
kan aannemen, zoals een conflict van 
internationale of niet-internationale aard, 
waarbij twee of meer staten betrokken 
kunnen zijn, of kan bestaan uit 
bevrijdingsoorlogen of oproer, 
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burgeroorlogen enzovoort; en

Or. en

Amendement 193
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) hoogrisicogebieden gebieden kunnen 
omvatten met politieke instabiliteit of 
repressie, institutionele zwakte, 
onveiligheid, instorting van de civiele 
infrastructuur en wijdverspreid geweld, 
waarbij beide gebieden vaak worden 
gekenmerkt door wijdverspreide 
schendingen van de mensenrechten en 
overtredingen van het nationaal of 
internationaal recht;

Or. en

Motivering

Voor de samenhang met internationale normen weerspiegelen de wijzigingen de definitie van 
"conflict- en hoogrisicogebieden" die wordt gebruikt in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 194
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "downstream": de toeleveringsketen 
van metaal vanaf de smelterijen of 

Schrappen
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raffinaderijen tot het eindgebruik;

Or. en

Motivering

Deze definitie is overbodig in het licht van het ruimere toepassingsgebied van natuurlijke 
hulpbronnen. Vele mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen die conflictfinanciering en 
schendingen van de mensenrechten in de hand werken, worden niet gesmolten of geraffineerd 
(bv. steenkool). Waar nodig wordt er in plaats daarvan naar knelpunten in de 
toeleveringsketen, zoals smelterijen en raffinaderijen, verwezen als: "operatoren vermeld in 
bijlage II", "actoren vermeld in bijlage II". We verwijzen naar de opmerkingen over deze 
definities.

Amendement 195
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "downstream": de toeleveringsketen 
van metaal vanaf de smelterijen of 
raffinaderijen tot het eindgebruik;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is overbodig in het licht van het ruimere toepassingsgebied van natuurlijke 
hulpbronnen. Vele mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen die conflictfinanciering en 
schendingen van de mensenrechten in de hand werken, worden niet gesmolten of geraffineerd 
(bv. steenkool). Waar nodig wordt er in plaats daarvan naar knelpunten in de 
toeleveringsketen, zoals smelterijen en raffinaderijen, verwezen als: "operatoren vermeld in 
bijlage I bis", "actoren vermeld in bijlage I bis". We verwijzen naar de opmerkingen over 
deze definities.

Amendement 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "downstream": de toeleveringsketen van 
metaal vanaf de smelterijen of 
raffinaderijen tot het eindgebruik;

f) "downstream": de toeleveringsketen van 
hulpbronnen vanaf de knelpunten in de 
transformatie en traceerbaarheid tot het 
eindgebruik;

Or. en

Amendement 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. 2913/1992 van de 
Raad13;

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

Motivering

Deze definitie is niet meer nodig door de invoering en het gebruik van de termen "operator" 
en "het op de markt brengen". Samen vervangen deze twee termen op doeltreffende wijze het 
begrip "importeur" als zijnde het activatiepunt van de verplichtingen in deze verordening.
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Amendement 198
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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. 2913/1992 van de 
Raad13;

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

Motivering

Deze definitie is niet meer nodig door de invoering en het gebruik van de termen "operator" 
en "het op de markt brengen". Samen vervangen deze twee termen op doeltreffende wijze het 
begrip "importeur" als zijnde het activatiepunt van de verplichtingen in deze verordening.

Amendement 199
Ramon Tremosa i Balcells

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. 2913/1992 van de 

g) "operator": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die producten die onder de 
verordening vallen, voor het eerst op de 
markt brengt;
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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).

Or. en

Amendement 200
Joachim Schuster

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. 2913/1992 van de 
Raad13;

g) "importeur": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die mineralen of metalen en 
productonderdelen die mineralen of 
metalen bevatten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, aangeeft voor vrij verkeer in de zin 
van artikel 79 van Verordening (EEG) 
nr. 2913/1992 van de Raad13;

__________________ __________________
13Verordening (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).

13Verordening (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. de

Amendement 201
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g
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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. 2913/1992 van de 
Raad13;

g) "'downstreamoperator": elke natuurlijke 
of rechtspersoon die producten die bestaan 
uit de hulpbronnen die onder de 
verordening vallen of deze bevatten voor 
het eerst op de interne markt brengt met 
het oog op distributie of gebruik in het 
kader van een handelsactiviteit;

__________________
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

Motivering

Theuse of the well-defined term ‘operator’ in conjunction with the term ‘firstplacing on the 
market’ broadens the scope of companies subject to obligations contained in this regulation. 
Placing on the market’ differs fromimportation in the very important way that products newly 
manufactured in theEuropean Union and then marketed on the internal market, are also 
‘firstplaced’. At the same time the definition ensures that not every companythat sells 
products containing covered resources are subject to due diligenceobligation. The relevant 
criteria is the action of first placing on the internal market. This ensures that obligations are 
confined to companies that make supply decisions with a certain degree of power and 
influence over the upstreamsupply chain. Small corner shops selling headphones and other 
equipment afterpurchasing them from an EU based company, for instance, would not be 
covered.

Amendement 202
Pablo Zalba Bidegain

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 

g) "operator": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die mineralen of metalen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen voor het eerst op de 
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Verordening (EEG) nr. 2913/1992 van de 
Raad13;

markt brengt;

g bis) "op de markt brengen": het op 
enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte 
verkooptechniek, voor de eerste maal 
leveren van producten op de interne 
markt met het oog op distributie of 
gebruik in het kader van een 
handelsactiviteit, hetzij tegen betaling 
hetzij kosteloos, met inbegrip van levering 
door middel van communicatie op 
afstand, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 97/7/EG; "op de markt 
brengen" omvat ook de levering van 
producten op de interne markt die zijn 
vervaardigd met behulp van mineralen of 
metalen die binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen en die reeds 
op de interne markt zijn gebracht;

__________________
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 203
Daniel Caspary

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. 2913/1992 van de 
Raad13;

g) "importeur": elke natuurlijke of 
rechtspersoon, gevestigd is in de Unie, in 
wiens naam de douaneaangifte wordt 
gedaan (geregistreerde importeur) voor 
het binnen het douanegebied van de Unie 
brengen van de 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. 2913/1992 van de 



PE546.838v01-00 128/345 AM\1051627NL.doc

NL

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).

Or. en

Amendement 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "gerecyclede metalen": 
geregenereerde eindconsumptie- of 
postconsumptiegoederen, dan wel schroot 
van verwerkt metaal dat tijdens het 
productieproces ontstaat. Gerecyclede 
metalen omvatten ook overtollig, 
overbodig, verouderd, defectueus en 
schrootmetaalmateriaal dat geraffineerde 
of verwerkte metalen bevat die kunnen 
worden gerecycled in de productie van tin, 
tantaal, wolfraam en goud. Ten dele 
verwerkte en niet verwerkte mineralen of 
bijproducten van een ander erts zijn geen 
gerecyclede metalen;

Or. it

Amendement 205
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "producten die onder de 



AM\1051627NL.doc 129/345 PE546.838v01-00

NL

verordening vallen": alle hulpbronnen en 
producten die bestaan uit de hulpbronnen 
die onder de verordening vallen of deze 
bevatten [opmerking: zie C. hieronder 
voor definitie];

Or. en

Amendement 206
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) "op de markt brengen": het op 
enigerlei wijze, ongeacht de gebruikte 
verkooptechniek, voor de eerste maal 
leveren van producten op de interne 
markt met het oog op distributie of 
gebruik in het kader van een 
handelsactiviteit, hetzij tegen betaling 
hetzij kosteloos, met inbegrip van levering 
door middel van communicatie op 
afstand, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 97/7/EG; "op de markt 
brengen" omvat ook de levering van 
producten op de interne markt die zijn 
vervaardigd met behulp van producten die 
onder de verordening vallen en die reeds 
op de interne markt zijn gebracht;

Or. en

Amendement 207
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "verantwoordelijke importeur": een Schrappen



PE546.838v01-00 130/345 AM\1051627NL.doc

NL

importeur die kiest voor zelfcertificering 
overeenkomstig de voorschriften van deze 
verordening;

Or. en

Motivering

De begrippen "verantwoordelijke importeur" en "zelfcertificering" zijn overbodig indien de 
bedrijven onderhevig zijn aan dwingende vereisten.

Amendement 208
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
verordening;

Schrappen

Or. en

Motivering

De begrippen "verantwoordelijke importeur" en "zelfcertificering" zijn overbodig indien de 
bedrijven onderhevig zijn aan dwingende vereisten.

Amendement 209
Joachim Schuster

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "verantwoordelijke importeur": een 
importeur die kiest voor zelfcertificering 

Schrappen
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overeenkomstig de voorschriften van deze 
verordening;

Or. de

Amendement 210
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 
verordening;

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

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
verordening;

h) "upstream": de toeleveringsketen van 
natuurlijke hulpbronnen van de winning 
tot de definitieve knelpunten in de 
transformatie en traceerbaarheid;

Or. en
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Amendement 212
Pablo Zalba Bidegain

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 
verordening;

h) "verantwoordelijke operator": een 
operator die gehouden is tot 
zelfcertificering overeenkomstig de 
voorschriften van deze verordening;

Or. en

Amendement 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Motivering

De definitie van zelfcertificering is nu overbodig.

Amendement 214
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Motivering

De definitie van zelfcertificering is nu overbodig.

Amendement 215
Joachim Schuster

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;

Schrappen

Or. de

Amendement 216
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 

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

verplichtingen inzake beheersystemen, 
risicobeheer, audits door een derde en 
bekendmaking zoals bepaald in deze 
verordening;

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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;

i) "upstreamactor": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die actief is op een 
knelpunt in de transformatie en 
traceerbaarheid van een toeleveringsketen 
van hulpbronnen, zoals smelterijen, 
raffinaderijen of grondstoffenbeurzen;

Or. en

Motivering

In de OESO-richtsnoeren worden de belangrijkste verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid opgelegd aan zogeheten knelpunten, zoals smelterijen, raffinaderijen enz. 
Deze definitie dekt al deze knelpuntondernemingen af. In de volgende definitie van 
upstreamoperator wordt echter verwezen naar deze ondernemingen wanneer zij invoeren 
naar de EU. In het Commissievoorstel werden alle importeurs van grondstoffen op dezelfde 
manier behandeld, ongeacht of zij knelpunten of louter handelaren zijn. Dat creëert een risico 
dat sommige downstreamondernemingen hetzelfde worden behandeld als 
upstreamondernemingen.

Amendement 218
Daniel Caspary
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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;

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

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 219
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) "upstreamoperator": elke 
upstreamactor die hulpbronnen die onder 
de verordening vallen voor het eerst op de 
interne markt brengt met het oog op 
distributie of gebruik in het kader van een 
handelsactiviteit;

Or. en
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Amendement 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van de winning, 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van het betrekken en de 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
hulpbronnen met betrekking tot 
hulpbronnen afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen het ruimere toepassingsgebied van hulpbronnen in de 
verordening.

Amendement 221
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van de winning, 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van het betrekken en de 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
hulpbronnen met betrekking tot 
hulpbronnen afkomstig uit conflict- en 
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hoogrisicogebieden;

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen het ruimere toepassingsgebied van hulpbronnen in de 
verordening.

Amendement 222
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van de winning, 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

j) "klachtenmechanisme": een mechanisme 
voor bewustmaking van risico's door 
tijdige waarschuwingen waardoor 
belanghebbenden of klokkenluiders hun 
bezorgdheid kunnen uiten over de 
omstandigheden van de winning, 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
hulpbronnen met betrekking tot 
hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Or. en

Amendement 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) "operator vermeld in bijlage II": 
iedere operator van het type vermeld in 
bijlage II;
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Or. en

Motivering

De verordening is alleen toegespitst op smelterijen en raffinaderijen. Om te waarborgen dat 
de verplichtingen uit deze verordening inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen ook effectief van toepassing kunnen zijn op toeleveringsketens met andere 
knelpunten dan smelterijen en raffinaderijen, moet de mogelijkheid bestaan om nieuwe 
knelpuntoperatoren toe te voegen naarmate deze beschikbaar worden. Daarom verwijst dit 
amendement naar een lijst ervan in een bijlage (bijlage II) en noemt ze hen "operatoren 
vermeld in bijlage II".

Amendement 224
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) "operator vermeld in bijlage I bis": 
iedere operator van het type vermeld in 
bijlage I bis;

Or. en

Motivering

De verordening is alleen toegespitst op smelterijen en raffinaderijen. Om te waarborgen dat 
de verplichtingen uit deze verordening inzake passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen ook effectief van toepassing kunnen zijn op toeleveringsketens met andere 
knelpunten dan smelterijen en raffinaderijen, moet de mogelijkheid bestaan om nieuwe 
knelpuntoperatoren toe te voegen naarmate deze beschikbaar worden. Daarom verwijst dit 
amendement naar een lijst ervan in een bijlage (bijlage I bis) en noemt ze hen "operatoren 
vermeld in bijlage I bis".

Amendement 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) "actor vermeld in bijlage II": iedere 
natuurlijke of rechtspersoon van het type 
vermeld in bijlage II;

Or. en

Motivering

In deze definitie worden alle personen die als knelpunt kunnen fungeren in de 
toeleveringsketen van hulpbronnen die onder de verordening vallen, gegroepeerd. De 
definitie omvat wereldwijd opererende smelterijen en raffinaderijen en andere knelpunten in 
de toeleveringsketen die in bijlage II opgesomd worden. Zij verschillen van "operatoren 
vermeld in bijlage II". Deze definitie zorgt ervoor dat bepaalde downstreamverplichtingen 
alle actoren vermeld in bijlage II over de hele wereld betreffen. Deze verplichtingen vereisen 
de identificatie van alle actoren vermeld in bijlage II in de hele wereld, niet alleen degene die 
in de EU gevestigd zijn.

Amendement 226
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) "actor vermeld in bijlage I bis" 
verwijst naar iedere natuurlijke of 
rechtspersoon van het type vermeld in 
bijlage I bis;

Or. en

Motivering

In deze definitie worden alle personen die als knelpunt kunnen fungeren in de 
toeleveringsketen van hulpbronnen die onder de verordening vallen, gegroepeerd. De 
definitie omvat wereldwijd opererende smelterijen en raffinaderijen en andere knelpunten in 
de toeleveringsketen die in bijlage I bis opgesomd worden. Zij verschillen van "operatoren 
vermeld in bijlage I bis". Deze definitie zorgt ervoor dat bepaalde downstreamverplichtingen 
alle actoren vermeld in bijlage I bis over de hele wereld betreffen. Deze verplichtingen 
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vereisen de identificatie van alle actoren vermeld in bijlage I bis in de hele wereld, niet alleen 
degene die in de EU gevestigd zijn.

Amendement 227
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) "verantwoordelijke actor 
vermeld in bijlage II" verwijst naar elke 
actor vermeld in bijlage II die aan deze
verordening of de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid voldoet en 
auditverslagen zoals bepaald in artikel 6 
heeft voorgelegd aan een autoriteit van 
een lidstaat overeenkomstig artikel 7, lid 3 
of artikel 7, lid 7;

Or. en

Motivering

Alle verwijzingen naar "verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen" werden vervangen 
door "verantwoordelijke actor[en] vermeld in bijlage II". Zie de opmerkingen over 
"verantwoordelijke actor vermeld in bijlage II" en artikel 8 hieronder.

Amendement 228
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quater) "verantwoordelijke actor 
vermeld in bijlage I bis" verwijst naar 
elke actor vermeld in bijlage I bis die aan 
deze verordening of de OESO-
richtsnoeren voor passende 



AM\1051627NL.doc 141/345 PE546.838v01-00

NL

zorgvuldigheid voldoet en auditverslagen 
zoals bepaald in artikel 6 heeft voorgelegd 
aan een lidstaatautoriteit overeenkomstig 
artikel 7, lid 3 of artikel 7, lid 6, onder a);

Or. en

Motivering

Alle verwijzingen naar "verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen" werden vervangen 
door "verantwoordelijke actor[en] vermeld in bijlage I bis". Zie de opmerkingen over 
"verantwoordelijke actor vermeld in bijlage I bis" en artikel 8 hieronder.

Amendement 229
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quinquies) "vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties": prijsinformatie en 
leveranciersrelaties onverminderd later 
evoluerende interpretaties;

Or. en

Motivering

Deze term moet gedefinieerd worden om twijfel te vermijden. Deze definitie is de definitie die 
gehanteerd wordt in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 230
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter j quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j quinquies) "vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties": prijsinformatie en 
leveranciersrelaties onverminderd later 
evoluerende interpretaties;

Or. en

Motivering

Deze term moet gedefinieerd worden om twijfel te vermijden. Deze definitie is de definitie die 
gehanteerd wordt in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 231
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "modelbeleid voor toeleveringsketens": 
stemt overeen met bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, waarin de risico’s worden 
vermeld op aanzienlijke schadelijke 
effecten die kunnen samengaan met de 
winning, verhandeling, verwerking en 
uitvoer van mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Wegens verandering van de volgorde

Amendement 232
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\1051627NL.doc 143/345 PE546.838v01-00

NL

Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "modelbeleid voor toeleveringsketens": 
stemt overeen met bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, waarin de risico’s worden 
vermeld op aanzienlijke schadelijke 
effecten die kunnen samengaan met de 
winning, verhandeling, verwerking en 
uitvoer van mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Wegens verandering van de volgorde

Amendement 233
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "modelbeleid voor toeleveringsketens": 
stemt overeen met bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, 
waarin de risico’s worden vermeld op 
aanzienlijke schadelijke effecten die 
kunnen samengaan met de winning, 
verhandeling, verwerking en uitvoer van 
mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden;

k) "modelbeleid voor toeleveringsketens": 
het modelbeleid voor toeleveringsketens 
zoals genoemd in bijlage II van de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;

Or. en
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Amendement 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een importeur op de 
vastgestelde risico's in de 
toeleveringsketen op basis van bijlage III 
bij de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid14;

Schrappen

__________________
14 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

Motivering

Wegens verandering van de volgorde

Amendement 235
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een importeur op de 
vastgestelde risico's in de 
toeleveringsketen op basis van bijlage III 
bij de OESO-richtsnoeren voor passende 

Schrappen
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zorgvuldigheid14;

__________________
14 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

Motivering

Wegens verandering van de volgorde

Amendement 236
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een importeur op de 
vastgestelde risico's in de toeleveringsketen
op basis van bijlage III bij de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid14;

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een operator op de uit hoofde 
van artikel 5, onder a), vastgestelde 
risico's in de toeleveringsketen in 
overeenstemming met bijlage III bij de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid14;

__________________ __________________
14 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

14 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
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Amendement 237
Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een importeur op de 
vastgestelde risico's in de toeleveringsketen 
op basis van bijlage III bij de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid14;

l) "risicobeheersplan": de schriftelijke 
reactie van een operator op de vastgestelde 
risico's in de toeleveringsketen op basis 
van bijlage III bij de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid14;

__________________ __________________
14 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

14 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 238
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "upstream": de toeleveringsketen van 
mineralen vanaf de winning tot en met de 
smelterijen of raffinaderijen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is overbodig in het licht van het ruimere toepassingsgebied van natuurlijke 
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hulpbronnen. Vele mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen die conflictfinanciering en 
schendingen van de mensenrechten in de hand werken, worden niet gesmolten of geraffineerd 
(bv. steenkool). Waar nodig wordt er in plaats daarvan naar knelpunten in de 
toeleveringsketen, zoals smelterijen en raffinaderijen, verwezen als: "operatoren vermeld in 
bijlage II", "actoren vermeld in bijlage II".

Amendement 239
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "upstream": de toeleveringsketen van 
mineralen vanaf de winning tot en met de 
smelterijen of raffinaderijen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie is overbodig in het licht van het ruimere toepassingsgebied van natuurlijke 
hulpbronnen. Vele mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen die conflictfinanciering en 
schendingen van de mensenrechten in de hand werken, worden niet gesmolten of geraffineerd 
(bv. steenkool). Waar nodig wordt er in plaats daarvan naar knelpunten in de 
toeleveringsketen, zoals smelterijen en raffinaderijen, verwezen als: "operatoren vermeld in 
bijlage I bis", "actoren vermeld in bijlage I bis".

Amendement 240
Joachim Schuster

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 

o) "passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen": heeft betrekking op de 
verplichtingen van importeurs van tin, 
tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud met betrekking tot hun 
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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;

beheersystemen, risicobeheer, audits door 
een derde en bekendmaking van informatie
aan de betreffende autoriteiten in de 
lidstaten 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;

Or. de

Amendement 241
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 
operatoren met betrekking tot hun 
beheersystemen, risicobeheer, audits door 
een derde en bekendmaking van 
informatie, waar passend, met het oog op 
het identificeren, aanpakken en melden 
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;

Or. en

Amendement 242
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter o
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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 
operatoren 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;

Or. en

Amendement 243
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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) "smelterijen of raffinaderijen": 
smelterijen of raffinaderijen in de 
toeleveringsketen van de verantwoordelijke 
importeur;

Or. fr

Motivering

Europese smelterijen en raffinaderijen zijn verplicht de verordening toe te passen.

Amendement 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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 upstreamactor": 
elke upstreamactor die voldoet aan de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid en auditverslagen heeft 
voorgelegd in overeenstemming met 
artikel 7, lid 3, of artikel 7, lid 7;

Or. en

Amendement 245
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator;

Or. en

Amendement 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p bis) "micro-onderneming": een 
onderneming waar minder dan 10 
personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 
miljoen euro niet overschrijdt, in de zin 
van Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie1bis;
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_______________
1bis Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen (PB L 124 van 
20.5.2003, blz. 36).

Or. it

Amendement 247
Paul Rübig, Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen.

q) "de voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit": de voor de gehele EU
aangewezen autoriteit met competentie en 
kennis op het vlak van audits met 
betrekking tot grondstoffen en industriële 
processen.

Or. en

Amendement 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen.

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen en mensenrechten, 
waaronder het belang van het verdedigen
van de levens van vrouwen en kinderen in 
conflict- en hoogrisicogebieden.
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Or. en

Amendement 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen.

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits en onderzoek met betrekking tot 
grondstoffen en industriële processen.

Or. en

Amendement 250
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen.

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits en onderzoek met betrekking tot 
grondstoffen en industriële processen.

Or. en

Amendement 251
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter q
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": 
de aangewezen autoriteit(en) met 
competentie en kennis op het vlak van 
audits met betrekking tot grondstoffen en 
industriële processen.

q) "bevoegde autoriteit van de lidstaat": 
een aangewezen autoriteit waaraan 
importeurs de bewijzen ten aanzien van de 
naleving van de verordening moeten 
overleggen.

Or. de

Amendement 252
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q bis) "vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties": prijsinformatie en 
leveranciersrelaties onverminderd later 
evoluerende interpretaties; alle informatie 
wordt bekendgemaakt aan een regionaal 
of wereldwijd geïnstitutionaliseerd 
mechanisme dat na de oprichting ervan 
het mandaat zal hebben om informatie 
over mineralen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden te verzamelen en te 
verwerken.

Or. en

Amendement 253
Daniel Caspary

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q bis) "sectorale regeling": een 
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combinatie van procedures, instrumenten 
of mechanismen voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
die ontwikkeld zijn en gecontroleerd 
worden door relevante sectorale 
organisaties, met inbegrip van 
conformiteitsbeoordeling door een derde;

Or. en

Amendement 254
Pablo Zalba Bidegain

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q bis) "gerecyclede metalen": 
hergebruikte eindgebruikersproducten of 
producten na consumptie, of uit schroot 
verwerkte hulpbronnen die zijn gecreëerd 
tijdens het productieproces. Gerecyclede 
metalen omvatten ook overbodige, 
verouderde, defecte en schrootmaterialen 
die geraffineerde of verwerkte 
hulpbronnen bevatten die geschikt zijn 
voor recycling in de productie van tin, 
tantaal, wolfraam en/of goud; mineralen 
die gedeeltelijk zijn verwerkt, die niet zijn 
verwerkt of die een bijproduct zijn van een 
ander erts, zijn geen gerecyclede metalen;

Or. en

Amendement 255
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q ter) "micro-onderneming", zoals 
gedefinieerd in de Aanbeveling van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen C(2003) 1422: een 
onderneming waar minder dan tien 
personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 
miljoen EUR niet overschrijdt.

Or. en

Amendement 256
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q ter) "sectorale regeling": een 
combinatie van procedures, instrumenten 
of mechanismen voor passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
die ontwikkeld zijn en gecontroleerd 
worden door relevante sectorale 
organisaties, met inbegrip van audits door 
derden;

Or. en

Amendement 257
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter q quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q quater) "OESO-richtsnoeren voor 
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passende zorgvuldigheid": de OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas (OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid voor verantwoorde 
toeleveringsketens van mineralen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden): tweede 
uitgave, OECD Publishing (OESO (2013), 
met inbegrip van alle besluiten, bijlagen 
en supplementen van de Raad, zoals van 
tijd tot tijd gewijzigd of vervangen;

Or. en

Amendement 258
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Verplichtingen van operatoren 

Or. en

Amendement 259
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Verplichtingen van operatoren 

Or. en
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Amendement 260
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Definitieprocedure voor conflictgebieden

Or. de

Amendement 261
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Zelfverklaring als verantwoordelijke 
importeur

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 262
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Flexibele verplichtingen van operatoren



PE546.838v01-00 158/345 AM\1051627NL.doc

NL

Or. en

Amendement 263
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeur

Zelfcertificering als verantwoordelijke 
operator

Or. en

Amendement 264
Paul Rübig, Othmar Karas

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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

1. Elke importeur van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, mag zichzelf als 
verantwoordelijke importeur certificeren 
door aan de voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit 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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

Or. en

Amendement 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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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 resultaten van de 
door een onafhankelijke derde 
uitgevoerde audits.

1. In overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid moeten marktdeelnemers 
alle redelijke stappen ondernemen en 
welgemeende inspanningen leveren om 
hun verplichtingen voor passende 
zorgvuldigheid uit hoofde van de artikelen 
4 en 5 uit te voeren. Alle operatoren 
zorgen ervoor dat ze geleidelijke, 
meetbare en tijdige verbeteringen van de 
naleving van de verplichtingen 
bewerkstelligen. De aard en omvang van 
specifieke passende zorgvuldigheid is 
afhankelijk van de individuele 
omstandigheden en wordt beïnvloed door 
factoren als de positie van een operator in 
de toeleveringsketen, de omvang van de 
operator, de plaats van de activiteiten van 
de operator, de situatie in een bepaald 
land, de sector en de aard van de 
betrokken producten of diensten.

Or. en

Motivering

Het nieuwe lid 1 weerspiegelt de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, inclusief de verwachting dat bedrijven meetbare en geleidelijke verbeteringen 
bewerkstelligen bij de uitvoering van passende zorgvuldigheid.

Amendement 266
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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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 resultaten van de 
door een onafhankelijke derde 
uitgevoerde audits.

1. In overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid moeten marktdeelnemers 
alle redelijke stappen ondernemen en 
welgemeende inspanningen leveren om 
hun verplichtingen voor passende 
zorgvuldigheid uit hoofde van de artikelen 
4 en 5 uit te voeren. Alle operatoren 
zorgen ervoor dat ze geleidelijke, 
meetbare en tijdige verbeteringen van de 
naleving van de verplichtingen 
bewerkstelligen. De aard en omvang van 
specifieke passende zorgvuldigheid is 
afhankelijk van de individuele 
omstandigheden en wordt beïnvloed door 
factoren als de positie van een operator in 
de toeleveringsketen, de omvang van de 
operator, de plaats van de activiteiten van 
de operator, de situatie in een bepaald 
land, de sector en de aard van de 
betrokken producten of diensten.

Or. en

Motivering

Het nieuwe lid 1 weerspiegelt de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, inclusief de verwachting dat bedrijven meetbare en geleidelijke verbeteringen 
bewerkstelligen bij de uitvoering van passende zorgvuldigheid.

Amendement 267
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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

1. Elke importeur van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, mag zichzelf tot
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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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

verantwoordelijke importeur verklaren
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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 268
Ramon Tremosa i Balcells

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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

1. Elke importeur van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet 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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

Or. en
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Amendement 269
Joachim Schuster

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 resultaten van de 
door een onafhankelijke derde 
uitgevoerde audits.

1. De definitie van nieuw opkomende 
"conflictgebieden" wordt vastgesteld in 
een dialoog tussen de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten en 
actoren uit het maatschappelijk 
middenveld.

Or. de

Amendement 270
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 

1. Operatoren ondernemen alle redelijke 
stappen en leveren welgemeende 
inspanningen om hun verplichtingen 
inzake passende zorgvuldigheid uit hoofde 
van de artikelen 4 en 5 na te komen. Alle 
operatoren zorgen ervoor dat ze 
geleidelijke, meetbare en tijdige 
verbeteringen van de naleving van de 
verplichtingen bewerkstelligen. De aard 
en omvang van specifieke passende 
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de importeur staaft dat hij zich aan de 
verplichtingen houdt, waaronder de 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

zorgvuldigheid is afhankelijk van de 
individuele omstandigheden en wordt 
beïnvloed door factoren als de positie van 
een operator in de toeleveringsketen, de 
omvang van de operator, de plaats van de 
activiteiten van de operator, de situatie in 
een bepaald land, de sector en de aard van 
de betrokken producten of diensten. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
situatie van micro-, kleine en middelgrote 
downstreamoperatoren.

Or. en

Motivering

Dit is met name relevant voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en moet samen 
met de wijzigingen van de artikel 4 en 5 worden gelezen.

Amendement 271
Pablo Zalba Bidegain

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 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

1. Elke operator van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet zichzelf als 
verantwoordelijke operator 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 
operator staaft dat hij zich aan de 
verplichtingen houdt, waaronder de 
resultaten van de door een onafhankelijke 
derde uitgevoerde audits.

Or. en
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Amendement 272
Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Micro-ondernemingen die kiezen voor 
zelfcertificering als verantwoordelijke 
importeurs moeten de vermeldingen zoals 
bedoeld in de volgende artikelen volgen, 
maar zijn vrijgesteld van de 
verplichtingen zoals neergelegd in artikel 
4 letter f, punten iv en v, en letter g, 
punten v en vi; in artikel 5, letter b; in 
artikel 7, leden 2 en 3.

Or. it

Amendement 273
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 274
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 275
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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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 voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit voert 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.

Or. en

Amendement 277
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

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.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
voeren controles uit om te garanderen dat 
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.

Or. de

Amendement 278
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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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 
zelfverklaarde 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.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 279
Pablo Zalba Bidegain

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 
zelfgecertificeerde verantwoordelijke 
operatoren 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.

Or. en

Amendement 280
Nicola Danti
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Micro-ondernemingen vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening 
en zijn niet onderworpen aan de 
verplichtingen ervan.

Or. it

Amendement 281
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Importeurs van producten die mineralen 
en metalen bevatten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, leveren de bevoegde autoriteit van 
een lidstaat bewijs dat deze mineralen en 
metalen voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde vereisten. Een 
bewijs van certificering overeenkomstig 
de Dodd-Frank Act moet voor de 
toepassing van dit artikel worden erkend.

Or. de

Amendement 282
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

Elke operator, overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
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toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "operator" weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft 
bedrijven. De woorden "overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid" zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gedetailleerdheid van de 
richtsnoeren in de verordening wordt opgenomen en dat operatoren aan de normen in de 
richtsnoeren voldoen.

Amendement 283
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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:

Elke operator, overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "operator" weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft 
bedrijven. De woorden "overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid" zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gedetailleerdheid van de 
richtsnoeren in de verordening wordt opgenomen en dat operatoren aan de normen in de 
richtsnoeren voldoen.

Amendement 284
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 285
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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:

Elke upstreamoperator, overeenkomstig 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

Alle wijzigingen van artikel 4 weerspiegelen het bredere toepassingsgebied wat bedrijven 
betreft en zorgen er tegelijkertijd voor dat enkel upstreamoperatoren onderworpen worden 
aan upstreamverplichtingen in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren en dat 
downstreamondernemingen enkel worden onderworpen aan flexibele 
downstreamverplichtingen die afgestemd zijn op hun grootte.

Amendement 286
Pablo Zalba Bidegain

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 

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

toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

Or. en

Amendement 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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 mee aan leveranciers en het 
publiek, evenals de belangrijkste 
maatregelen die werden genomen om de 
financiering van illegale activiteiten die 
tot schendingen van de mensenrechten en 
uitbuiting van of geweld tegen vrouwen 
en kinderen kunnen leiden;

Or. en

Amendement 288
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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 hulpbronnen die onder de 
verordening vallen en die mogelijk 
afkomstig zijn uit conflict- en 
hoogrisicogebieden vast en deelt dat 
duidelijk mee aan leveranciers en het 
publiek;
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Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van hulpbronnen. Zie de definitie 
van "hulpbronnen die onder de verordening vallen".

Amendement 289
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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 hulpbronnen die onder de 
verordening vallen die mogelijk afkomstig 
zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden 
vast en deelt dat duidelijk mee aan 
leveranciers en het publiek;

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van hulpbronnen. Zie de definitie 
van "hulpbronnen die onder de verordening vallen".

Amendement 290
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – 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 

a) bewijst de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat dat de passende zorgvuldigheid 
wordt toegepast door de gehele 
downstream-toeleveringsketen vanaf de 
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duidelijk mee aan leveranciers en het 
publiek;

smelterijen of raffinaderijen voor 
mineralen en metalen die mogelijk 
afkomstig zijn uit conflict- en 
hoogrisicogebieden en deelt dat duidelijk 
mee aan het publiek;

Or. de

Amendement 291
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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 hulpbronnen die onder de 
verordening vallen die mogelijk afkomstig 
zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden 
vast en deelt dat duidelijk en stelselmatig
mee aan leveranciers en het publiek;

Or. en

Amendement 292
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) neemt in zijn beleid voor 
toeleveringsketens de normen op aan de 
hand waarvan passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen moet worden 
toegepast overeenkomstig de voorwaarden 
in het modelbeleid voor toeleveringsketens
in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid;

b) neemt in zijn beleid voor 
toeleveringsketens de normen op aan de 
hand waarvan passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen moet worden 
toegepast overeenkomstig de voorwaarden 
in het modelbeleid voor toeleveringsketens,

Or. en
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Motivering

Zie de gewijzigde definitie van "modelbeleid voor toeleveringsketens". De verwijzing naar 
bijlage II van de OESO-richtsnoeren is nu overbodig.

Amendement 293
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) neemt in zijn beleid voor 
toeleveringsketens de normen op aan de 
hand waarvan passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen moet worden 
toegepast overeenkomstig de voorwaarden 
in het modelbeleid voor toeleveringsketens 
in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid;

b) neemt in zijn beleid voor 
toeleveringsketens de normen op aan de 
hand waarvan passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen moet worden 
toegepast overeenkomstig de voorwaarden 
in het modelbeleid voor 
toeleveringsketens;

Or. en

Motivering

Zie de gewijzigde definitie van "modelbeleid voor toeleveringsketens". De verwijzing naar 
bijlage II van de OESO-richtsnoeren is nu overbodig.

Amendement 294
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgt ervoor dat zijn interne 
beheersysteem zo is gestructureerd dat 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen wordt ondersteund door 
leidinggevend personeel verantwoordelijk 

c) zorgt ervoor dat zijn interne 
beheersysteem zo is gestructureerd dat 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen onder andere wordt 
ondersteund door leidinggevend personeel 
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te maken voor het toezicht op het proces 
van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen, en houdt gedurende ten 
minste vijf jaar gegevens bij;

verantwoordelijk te maken voor het 
toezicht op het proces van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, en 
houdt gedurende ten minste tien jaar 
gegevens bij;

Or. en

Motivering

De woorden "onder andere" worden ingevoegd om ervoor te zorgen dat de gedetailleerdheid 
van de OESO-richtsnoeren wordt opgenomen. Van bedrijven wordt verwacht dat zij hun 
interne beheersysteem op andere manieren structureren en niet alleen door leidinggevend 
personeel verantwoordelijkheid te geven. Zie bijvoorbeeld het supplement over tin, tantaal en 
wolfraam, stap 1.B. (bladzijde 45). De aanpassing naar tien jaar sluit aan op de voorschriften 
van andere verordeningen.

Amendement 295
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgt ervoor dat zijn interne 
beheersysteem zo is gestructureerd dat 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen wordt ondersteund door 
leidinggevend personeel verantwoordelijk 
te maken voor het toezicht op het proces 
van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen, en houdt gedurende ten 
minste vijf jaar gegevens bij;

c) zorgt ervoor dat zijn interne 
beheersysteem zo is gestructureerd dat 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen onder andere wordt 
ondersteund door leidinggevend personeel 
verantwoordelijk te maken voor het 
toezicht op het proces van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, en 
houdt gedurende ten minste vijf jaar 
gegevens bij;

Or. en

Motivering

De woorden "onder andere" worden ingevoegd om ervoor te zorgen dat de gedetailleerdheid 
van de OESO-richtsnoeren wordt opgenomen. Van bedrijven wordt verwacht dat zij hun 
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interne beheersysteem op andere manieren structureren en niet alleen door leidinggevend 
personeel verantwoordelijkheid te geven. Zie bijvoorbeeld het supplement over tin, tantaal en 
wolfraam, stap 1.B. (bladzijde 45).

Amendement 296
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) richt een systeem voor controle en 
transparantie op voor de 
toeleveringsketen van de hulpbronnen, 
met inbegrip van de identificatie van 
actoren vermeld in bijlage II in de 
toeleveringsketen, dat door middel van 
deelname in door de industrie gedreven 
programma’s ten uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Motivering

Zie de definitie van "modelbeleid voor toeleveringsketens" in artikel 2.

Amendement 297
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) richt een systeem voor controle en 
transparantie op voor de 
toeleveringsketen van de hulpbronnen, 
met inbegrip van de identificatie van 
bijlage I bis-actoren in de 
toeleveringsketen, dat door middel van 
deelname in door de industrie gedreven 
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programma’s ten uitvoer wordt gelegd,

Or. en

Motivering

Zie de definitie van "modelbeleid voor toeleveringsketens" in artikel 2.

Amendement 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers door zijn beleid voor 
toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig bijlage II bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers onder meer door zijn beleid 
voor toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig het 
modelbeleid voor toeleveringsketens,

Or. en

Amendement 299
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers door zijn beleid voor 
toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig bijlage II bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers door zijn beleid voor 
toeleveringsketens op vrijwillige basis, 
waar passend, op te nemen in contracten 
en overeenkomsten met leveranciers 
overeenkomstig bijlage II bij de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;
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Or. en

Motivering

Het is niet in alle mogelijke omstandigheden waarin is voorzien bij de toepassing van deze 
verordening passend om ondernemingen bij wet te verplichten om specifieke clausules op te 
nemen in bepaalde contracten. Hoewel dit moet worden aangemoedigd, moet het worden 
overgelaten aan de keuzevrijheid van de betrokken onderneming.

Amendement 300
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers door zijn beleid voor 
toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig bijlage II bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers onder meer door zijn beleid 
voor toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig het 
modelbeleid voor toeleveringsketens,

Or. en

Amendement 301
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers door zijn beleid voor 
toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig bijlage II bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 

d) versterkt zijn betrokkenheid bij 
leveranciers onder meer door zijn beleid 
voor toeleveringsketens op te nemen in 
contracten en overeenkomsten met 
leveranciers overeenkomstig bijlage II bij 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
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zorgvuldigheid; zorgvuldigheid en door, waar mogelijk, 
leveranciers te helpen om capaciteit op te 
bouwen om hun prestaties op het gebied 
van passende zorgvuldigheid te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 302
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) stelt een klachtenmechanisme op
bedrijfsniveau in als een systeem voor 
bewustmaking van risico's door tijdige 
waarschuwingen of voorziet in een 
dergelijk mechanisme door 
samenwerkingsovereenkomsten met 
andere ondernemingen of organisaties, of
door het gemakkelijker te maken beroep te 
doen op een externe deskundige of 
organisatie (bv. ombudsman);

e) stelt een klachtenmechanisme op 
bedrijfs- of industrieniveau in als een 
systeem voor bewustmaking van risico's 
door tijdige waarschuwingen of voorziet in 
een dergelijk mechanisme door het 
gemakkelijker te maken beroep te doen op 
de Europese ombudsman;

Or. en

Amendement 303
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) stelt een klachtenmechanisme op 
bedrijfsniveau in als een systeem voor 
bewustmaking van risico's door tijdige 
waarschuwingen of voorziet in een 
dergelijk mechanisme door 

e) stelt een klachtenmechanisme op
bedrijfs- of industrieniveau in als een 
systeem voor bewustmaking van risico's 
door tijdige waarschuwingen,
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samenwerkingsovereenkomsten met 
andere ondernemingen of organisaties, of 
door het gemakkelijker te maken beroep 
te doen op een externe deskundige of 
organisatie (bv. ombudsman);

Or. en

Amendement 304
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) stelt een klachtenmechanisme op 
bedrijfsniveau in als een systeem voor 
bewustmaking van risico's door tijdige 
waarschuwingen of voorziet in een 
dergelijk mechanisme door 
samenwerkingsovereenkomsten met 
andere ondernemingen of organisaties, of 
door het gemakkelijker te maken beroep 
te doen op een externe deskundige of 
organisatie (bv. ombudsman);

e) stelt een klachtenmechanisme op 
bedrijfs- of industrieniveau in als een 
systeem voor bewustmaking van risico's 
door tijdige waarschuwingen,

Or. en

Amendement 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beheert voor mineralen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

Schrappen
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i) beschrijving van het mineraal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

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

iii) land van oorsprong van de mineralen,

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

v) wanneer mineralen afkomstig zijn uit 
een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de mijn van 
oorsprong van het mineraal, de plaatsen 
waar de mineralen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor upstreambedrijven als 
bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

Vanwege een verandering van de volgorde. Zie het volgende lid.

Amendement 306
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beheert voor mineralen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

Schrappen

i) beschrijving van het mineraal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,
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ii) naam en adres van de persoon die aan
de importeur heeft geleverd,

iii) land van oorsprong van de mineralen,

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

v) wanneer mineralen afkomstig zijn uit 
een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de mijn van 
oorsprong van het mineraal, de plaatsen 
waar de mineralen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor upstreambedrijven als 
bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

Vanwege een verandering van de volgorde. Zie het volgende lid.

Amendement 307
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter f – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beheert voor mineralen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, onderbouwd 
met documentatie, de volgende informatie:

f) beheert voor mineralen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen en verzamelt, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie van zijn leveranciers 
en maakt deze beschikbaar voor de 
verantwoordelijke autoriteiten van de 
lidstaten:

Or. de
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Amendement 308
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beheert voor mineralen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, onderbouwd 
met documentatie, de volgende informatie:

f) beheert een bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, onderbouwd 
met documentatie, de volgende informatie:

Or. en

Amendement 309
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) beschrijving van het mineraal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

i) beschrijving van de hulpbron, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

Or. en

Amendement 310
Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) land van oorsprong van de mineralen, Schrappen

Or. en
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Amendement 311
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) land van oorsprong van de mineralen, iii) land van oorsprong van de hulpbron,

Or. en

Amendement 312
Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

Schrappen

Or. en

Amendement 313
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

iv) hoeveelheid en datum van de het
betrekken, uitgedrukt in volume of 
gewicht,

Or. en
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Amendement 314
Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) wanneer mineralen afkomstig zijn uit 
een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de mijn van 
oorsprong van het mineraal, de plaatsen 
waar de mineralen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor upstreambedrijven als 
bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 315
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) wanneer mineralen afkomstig zijn uit 
een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de mijn van 
oorsprong van het mineraal, de plaatsen 
waar de mineralen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor upstreambedrijven als 
bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

v) wanneer hulpbronnen afkomstig zijn uit 
een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de locatie
van oorsprong van de hulpbron, de 
plaatsen waar de hulpbronnen zijn 
geconsolideerd, verhandeld en verwerkt; en 
betaalde belastingen, vergoedingen, 
royalty’s, overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor upstreambedrijven als 
bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid;

Or. en



PE546.838v01-00 186/345 AM\1051627NL.doc

NL

Amendement 316
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) beheert voor metalen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

Schrappen

i) beschrijving van het metaal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

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

iii) naam en adres van de smelterijen of 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
de importeur,

iv) een overzicht van de verslagen van de 
audits van de smelterijen of raffinaderijen 
door een derde,

v) landen van oorsprong van de 
mineralen in de toeleveringsketen van de 
smelterijen of raffinaderijen,

vi) wanneer metalen voortkomen uit 
mineralen uit een conflict- of 
hoogrisicogebied, moet aanvullende 
informatie worden verstrekt 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor downstreambedrijven 
als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor
passende zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Niet langer vereist, aangezien in de gewijzigde tekst onder f) nu beide kwesties samen worden 
behandeld, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren.
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Amendement 317
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) beheert voor metalen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

Schrappen

i) beschrijving van het metaal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

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

iii) naam en adres van de smelterijen of 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
de importeur,

iv) een overzicht van de verslagen van de 
audits van de smelterijen of raffinaderijen 
door een derde,

v) landen van oorsprong van de 
mineralen in de toeleveringsketen van de 
smelterijen of raffinaderijen,

vi) wanneer metalen voortkomen uit 
mineralen uit een conflict- of 
hoogrisicogebied, moet aanvullende 
informatie worden verstrekt 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor downstreambedrijven 
als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Niet langer vereist, aangezien in de gewijzigde tekst onder f) nu beide kwesties samen worden 
behandeld, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren.
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Amendement 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) beheert voor metalen een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

Schrappen

i) beschrijving van het metaal, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

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

iii) naam en adres van de smelterijen of 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van 
de importeur,

iv) een overzicht van de verslagen van de 
audits van de smelterijen of raffinaderijen 
door een derde,

v) landen van oorsprong van de 
mineralen in de toeleveringsketen van de 
smelterijen of raffinaderijen,

vi) wanneer metalen voortkomen uit 
mineralen uit een conflict- of 
hoogrisicogebied, moet aanvullende 
informatie worden verstrekt 
overeenkomstig de specifieke 
aanbevelingen voor downstreambedrijven 
als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid.

Or. en

Amendement 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanvulling op de in de eerste alinea 
genoemde verplichtingen beheren 
operatoren vermeld in bijlage II een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

i) beschrijving van de hulpbron, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

ii) naam en adres van de leverancier die 
aan de actoren vermeld in bijlage II heeft 
geleverd,

iii) land van oorsprong van de hulpbron,

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

v) wanneer hulpbronnen afkomstig zijn 
uit een in bijlage V genoemd conflict- of 
hoogrisicogebied, aanvullende informatie, 
zoals de winningslocatie, de plaatsen waar 
de hulpbronnen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

De veranderingen in dit lid weerspiegelen het bredere toepassingsgebied wat betreft 
bedrijven en hulpbronnen en zorgen ervoor dat de onder i) t/m v) genoemde verplichtingen 
gelden voor alle smelterijen, raffinaderijen en andere operatoren die als knelpunt in de 
toeleveringsketen kunnen optreden zoals vastgesteld in bijlage II.

Amendement 320
Ska Keller
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namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In aanvulling op de in de eerste alinea 
genoemde verplichtingen beheren 
operatoren vermeld in bijlage I bis een 
bewakingsketen of 
traceerbaarheidssysteem voor de 
toeleveringsketen met daarin, 
onderbouwd met documentatie, de 
volgende informatie:

i) beschrijving van de hulpbron, met 
inbegrip van de handelsnaam en de soort,

ii) naam en adres van de persoon die aan 
de actoren vermeld in bijlage I bis heeft 
geleverd,

iii) land van oorsprong van de hulpbron,

iv) hoeveelheid en datum van de winning, 
uitgedrukt in volume of gewicht,

v) wanneer hulpbronnen afkomstig zijn 
uit een conflict- of hoogrisicogebied, 
aanvullende informatie, zoals de 
winningslocatie, de plaatsen waar de 
hulpbronnen zijn geconsolideerd, 
verhandeld en verwerkt, en betaalde 
belastingen, vergoedingen, royalty’s, 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid;

Or. en

Motivering

De toevoeging van dit lid weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft bedrijven en 
hulpbronnen en zorgt ervoor dat de onder i) t/m v) genoemde verplichtingen gelden voor alle 
smelterijen, raffinaderijen en andere operatoren die als knelpunt in de toeleveringsketen 
kunnen optreden zoals vastgesteld in bijlage I bis.
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Amendement 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een operator redelijkerwijs kan 
aannemen dat producten die onder de 
verordening vallen uitsluitend zijn 
verkregen uit recyclage:

a) maakt hij hetgeen hij heeft bepaald 
openbaar; en

b) omschrijft hij voldoende nauwkeurig 
welke maatregelen voor passende 
zorgvuldigheid hij heeft genomen om dit 
te bepalen.

Or. en

Motivering

Zie de definitie inzake gerecyclede materialen in artikel 2.

Amendement 322
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een operator redelijkerwijs kan 
aannemen dat producten die onder de 
verordening vallen uitsluitend zijn 
verkregen uit recyclage:

a) maakt hij hetgeen hij heeft bepaald 
openbaar; en

b) omschrijft hij voldoende nauwkeurig 
welke maatregelen voor passende 
zorgvuldigheid hij heeft genomen om dit 
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te bepalen.

Or. en

Motivering

Zie de definitie inzake gerecyclede materialen in artikel 2.

Amendement 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Elke downstreamoperator voldoet aan de 
verplichtingen uit lid 1, onder a) tot en 
met e), van dit artikel en stelt in 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid een systeem van controles 
en transparantie van de toeleveringsketen 
van hulpbronnen in, inclusief de 
identificatie van upstreamactoren in de 
toeleveringsketen, dat kan worden 
uitgevoerd door deelname aan door de 
industrie gestuurde programma's;

Or. en

Amendement 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
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Wanneer een upstream- of 
downstreamoperator redelijkerwijs kan 
aannemen dat hulpbonnen uitsluitend 
zijn verkregen uit recyclage of afkomstig 
zijn van schroot:

a) maakt hij hetgeen hij heeft bepaald 
openbaar; en

b) omschrijft hij voldoende nauwkeurig 
welke maatregelen voor passende 
zorgvuldigheid hij heeft genomen om dit 
te bepalen.

Or. en

Amendement 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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. Elke operator stelt, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, de risico's in zijn 
toeleveringsketen van hulpbronnen vast 
en beoordeelt die overeenkomstig artikel 
4, en:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de "verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen" aan het begin 
van lid 1 is vervangen door "Elke operator". Hierdoor worden de onder i) t/m iv) genoemde 
verplichtingen uitgebreid tot alle "operatoren", hetgeen het bredere toepassingsgebied wat 
betreft bedrijven weerspiegelt. Alle overige wijzigingen weerspiegelen de bewoordingen in de 
OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 326
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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. Elke operator stelt, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, de risico's in zijn 
toeleveringsketen van hulpbronnen vast 
en beoordeelt die overeenkomstig artikel 
4, en:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de "verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen" aan het begin 
van lid 1 is vervangen door "Elke operator". Hierdoor worden de onder i) t/m iv) genoemde 
verplichtingen uitgebreid tot alle "operatoren", hetgeen het bredere toepassingsgebied wat 
betreft bedrijven weerspiegelt. Alle overige wijzigingen weerspiegelen de bewoordingen in de 
OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

Amendement 327
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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 importeur van mineralen of metalen 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen:

Or. de

Amendement 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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. Elke upstreamoperator, overeenkomstig 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

Alle wijzigingen van artikel 5 weerspiegelen het bredere toepassingsgebied wat bedrijven 
betreft en zorgen er tegelijkertijd voor dat enkel upstreamoperatoren onderworpen worden 
aan upstreamverplichtingen in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren en dat 
downstreamondernemingen enkel worden onderworpen aan flexibele 
downstreamverplichtingen die afgestemd zijn op hun grootte.

Amendement 329
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 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 verantwoordelijke operator van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen:

Or. en

Amendement 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stelt de risico's op nadelige gevolgen in 
zijn toeleveringsketen van mineralen vast 
en beoordeelt die op basis van de 
krachtens artikel 4 verstrekte informatie 
aan de hand van de normen van zijn 
beleid voor toeleveringsketens, 
overeenkomstig bijlage II bij en de 
zorgvuldigheidsaanbevelingen in de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 331
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stelt de risico's op nadelige gevolgen in 
zijn toeleveringsketen van mineralen vast 
en beoordeelt die op basis van de 
krachtens artikel 4 verstrekte informatie 
aan de hand van de normen van zijn 
beleid voor toeleveringsketens, 
overeenkomstig bijlage II bij en de 
zorgvuldigheidsaanbevelingen in de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stelt de risico's op nadelige gevolgen in 
zijn toeleveringsketen van mineralen vast 
en beoordeelt die op basis van de 
krachtens artikel 4 verstrekte informatie 
aan de hand van de normen van zijn beleid 
voor toeleveringsketens, overeenkomstig 
bijlage II bij en de 
zorgvuldigheidsaanbevelingen in de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid;

a) stelt de risico's op nadelige gevolgen in 
zijn toeleveringsketen vast en beoordeelt 
die in het licht van de normen van zijn 
beleid voor toeleveringsketens en zijn 
verplichtingen ten aanzien van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) legt een strategie ten uitvoer om in te 
spelen op de vastgestelde risico’s zodat 
negatieve effecten worden voorkomen of 
beperkt door

b) legt, overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, een strategie ten uitvoer 
om in te spelen op de vastgestelde risico’s, 
onder meer door

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 334
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) legt een strategie ten uitvoer om in te 
spelen op de vastgestelde risico’s zodat 
negatieve effecten worden voorkomen of 
beperkt door

b) legt, overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, een strategie ten uitvoer 
om in te spelen op de vastgestelde risico’s, 
onder meer door

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) legt een strategie ten uitvoer om in te 
spelen op de vastgestelde risico’s zodat 
negatieve effecten worden voorkomen of 
beperkt door

b) legt een strategie ten uitvoer om in te 
spelen op de vastgestelde risico’s, onder 
meer door

Or. en

Amendement 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) van de bevindingen van de i) van de bevindingen van de 
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risicobeoordeling inzake de 
toeleveringsketen verslag uit te brengen 
aan het daartoe aangeduide leidinggevende 
personeel,

risicobeoordeling inzake de 
toeleveringsketen verslag uit te brengen 
aan het daartoe aangeduide leidinggevende
personeel van de operator,

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 337
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) van de bevindingen van de 
risicobeoordeling inzake de 
toeleveringsketen verslag uit te brengen 
aan het daartoe aangeduide leidinggevende 
personeel,

i) van de bevindingen van de 
risicobeoordeling inzake de 
toeleveringsketen verslag uit te brengen 
aan het daartoe aangeduide leidinggevende 
personeel van de operator,

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) maatregelen vast te stellen op het 
gebied van risicobeheer overeenkomstig 
bijlage II bij en de aanbevelingen voor 
passende zorgvuldigheid in de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met het vermogen om invloed uit 
te oefenen op en indien nodig actie te 
ondernemen om druk uit te oefenen op 
leveranciers die het vastgestelde risico het 
doeltreffendst kunnen voorkomen of 
beperken, door het mogelijk te maken om 
ofwel

ii) een risicobeheersplan te ontwerpen en
vast te stellen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het vermogen om invloed uit 
te oefenen op en indien nodig actie te 
ondernemen om invloed uit te oefenen op 
leveranciers die het vastgestelde risico het 
doeltreffendst kunnen voorkomen of 
beperken, door het mogelijk te maken om 
ofwel

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 339
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) maatregelen vast te stellen op het 
gebied van risicobeheer overeenkomstig 
bijlage II bij en de aanbevelingen voor 
passende zorgvuldigheid in de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met het vermogen om invloed uit 
te oefenen op en indien nodig actie te 
ondernemen om druk uit te oefenen op 
leveranciers die het vastgestelde risico het 
doeltreffendst kunnen voorkomen of 

ii) een risicobeheersplan te ontwerpen en
vast te stellen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het vermogen om invloed uit 
te oefenen op en indien nodig actie te 
ondernemen om invloed uit te oefenen op 
leveranciers die het vastgestelde risico het 
doeltreffendst kunnen voorkomen of 
beperken, door het mogelijk te maken om 
ofwel
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beperken, door het mogelijk te maken om 
ofwel

Or. en

Motivering

Ter weerspiegeling van de bewoordingen in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Amendement 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b – punt ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) maatregelen vast te stellen op het 
gebied van risicobeheer overeenkomstig 
bijlage II bij en de aanbevelingen voor 
passende zorgvuldigheid in de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
vermogen om invloed uit te oefenen op en 
indien nodig actie te ondernemen om druk
uit te oefenen op leveranciers die het 
vastgestelde risico het doeltreffendst 
kunnen voorkomen of beperken, door het 
mogelijk te maken om ofwel

ii) een risicobeheersplan te ontwerpen en
vast te stellen overeenkomstig bijlage II bij 
en de aanbevelingen voor passende 
zorgvuldigheid in de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
vermogen om invloed uit te oefenen op en 
indien nodig actie te ondernemen om 
invloed uit te oefenen op leveranciers die 
het vastgestelde risico het doeltreffendst 
kunnen voorkomen of beperken, door het 
mogelijk te maken om ofwel

Or. en

Amendement 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke andere operator dan een 
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operator vermeld in bijlage II stelt de 
risico's in zijn toeleveringsketen van 
hulpbronnen vast en beoordeelt die 
overeenkomstig lid 1 door:

a) alles in het werk te stellen om de 
actoren vermeld in bijlage II in zijn 
toeleveringsketen van hulpbronnen te 
identificeren;

b) alles in het werk te stellen om de 
praktijken van passende zorgvuldigheid 
van deze krachtens bovenstaand lid 2, 
onder a), geïdentificeerde actoren vermeld 
in bijlage II te beoordelen op basis van de 
beschikbare auditverslagen en/of, in 
voorkomend geval, andere relevante 
gegevens;

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt nader te bepalen hoe operatoren verderop in de toeleveringsketen 
risico's kunnen vaststellen en beoordelen, hetgeen met name relevant is voor kmo’s. Het 
amendement zorgt ervoor dat voor kleinere bedrijven die geen operatoren vermeld in bijlage 
II zijn, de passende zorgvuldigheid krachtens artikel 5 mag worden nagekomen door 
auditverslagen van de vastgestelde knelpunten te verkrijgen, voor zover beschikbaar, en deze 
te controleren. Voor grotere bedrijven zou het wenselijk zijn ook andere gegevens te 
gebruiken.

Amendement 342
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke andere operator dan een 
operator vermeld in bijlage I bis stelt de 
risico's in zijn toeleveringsketen van 
hulpbronnen vast en beoordeelt die 
overeenkomstig lid 1 door:
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a) alles in het werk te stellen om de 
actoren vermeld in bijlage I bis in zijn 
toeleveringsketen van hulpbronnen te 
identificeren;

b) alles in het werk te stellen om de 
praktijken van passende zorgvuldigheid 
van deze krachtens bovenstaand lid 1, 
onder a), geïdentificeerde actoren vermeld 
in bijlage I bis te beoordelen op basis van 
de beschikbare auditverslagen en/of, in 
voorkomend geval, andere relevante 
gegevens;

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt nader te bepalen hoe operatoren verderop in de toeleveringsketen 
risico's kunnen vaststellen en beoordelen, hetgeen met name relevant is voor het kmo’s. Het 
amendement zorgt ervoor dat voor kleinere bedrijven die geen operatoren vermeld in bijlage I 
bis zijn, de passende zorgvuldigheid krachtens artikel 5 mag worden nagekomen door 
auditverslagen van de vastgestelde knelpunten te verkrijgen, voor zover beschikbaar, en deze 
te controleren. Voor grotere bedrijven zou het wenselijk zijn ook andere gegevens te 
gebruiken.

Amendement 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke 
importeur 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 

2. Wanneer een operator vermeld in 
bijlage II risicobeperkende maatregelen 
neemt terwijl hij de handel voortzet of 
tijdelijk opschort, overlegt hij,
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid, 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 
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risicobeheersplan. meetbare risicobeperking in het 
risicobeheersplan.

Or. en

Motivering

De verandering beperkt deze verplichting tot smelterijen, raffinaderijen en andere door de 
Commissie geïdentificeerde knelpunten ("operatoren vermeld in bijlage II"). De 
verplichtingen voor operatoren vermeld in bijlage II gaan aanzienlijk verder dan die voor 
andere operatoren, hetgeen hun positie in de toeleveringsketen weerspiegelt, alsook hun 
vermogen om passende zorgvuldigheid uit te voeren tot aan de winningslocatie. Vanwege de 
verwijzing naar de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid moet de operator met 
de genoemde entiteiten overleggen en overeenstemming zoeken over een strategie voor 
risicobeperking.

Amendement 344
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke 
importeur 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.

2. Wanneer een operator vermeld in 
bijlage II risicobeperkende maatregelen 
neemt terwijl hij de handel voortzet of 
tijdelijk opschort, overlegt hij, 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid, 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
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Motivering

De verandering beperkt deze verplichting tot smelterijen, raffinaderijen en andere door de 
Commissie geïdentificeerde knelpunten ("operatoren vermeld in bijlage I bis"). De 
verplichtingen voor operatoren vermeld in bijlage I bis gaan aanzienlijk verder dan die voor 
andere operatoren, hetgeen hun positie in de toeleveringsketen weerspiegelt, alsook hun 
vermogen om passende zorgvuldigheid uit te voeren tot aan de winningslocatie. Vanwege de 
verwijzing naar de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid moet de operator met 
de genoemde entiteiten overleggen en overeenstemming zoeken over een strategie voor 
risicobeperking.

Amendement 345
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke
importeur 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.

2. Wanneer een importeur 
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. de

Amendement 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke 2. Wanneer een operator vermeld in 
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importeur 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.

bijlage II risicobeperkende maatregelen 
neemt terwijl hij de handel voortzet of 
tijdelijk opschort, overlegt hij, 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid, 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 347
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verantwoordelijke 
importeur 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.

2. Wanneer een verantwoordelijke 
operator 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 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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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. Elke operator vermeld in bijlage II 
bouwt voort 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 overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Zie hierboven. De veranderingen weerspiegelen de OESO-richtsnoeren en de verandering 
van het toepassingsgebied wat betreft bedrijven. Deze verplichtingen zijn nu beperkt tot 
smelterijen, raffinaderijen en andere door de Commissie geïdentificeerde knelpunten (zie de 
definitie van een operator vermeld in bijlage II).

Amendement 349
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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. Elke operator vermeld in bijlage I bis 
bouwt voort 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 overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en
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Motivering

Zie hierboven. De veranderingen weerspiegelen de OESO-richtsnoeren en de verandering 
van het toepassingsgebied wat betreft bedrijven. Deze verplichtingen zijn nu beperkt tot 
smelterijen, raffinaderijen en andere door de Commissie geïdentificeerde knelpunten (zie de 
definitie van een operator vermeld in bijlage I bis).

Amendement 350
Joachim Schuster

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 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.

Or. de

Amendement 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 upstreamoperator bouwt voort 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.
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Or. en

Amendement 352
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator 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 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke downstreamoperator stelt de risico's 
in zijn toeleveringsketen van hulpbronnen 
vast en beoordeelt die overeenkomstig lid 
1, onder a), door:

a) alles in het werk te stellen om de 
upstreamactoren in zijn toeleveringsketen 
van hulpbronnen te identificeren; en

b) alles in het werk te stellen om de 
praktijken van passende zorgvuldigheid 
van upstreamactoren te beoordelen op 
basis van de beschikbare auditverslagen 
en/of, in voorkomend geval, andere 
relevante gegevens;
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Or. en

Amendement 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een andere operator dan 
een operator vermeld in bijlage II 
risicobeperkende maatregelen neemt 
terwijl hij de handel voortzet of tijdelijk 
opschort, overlegt hij, in voorkomend 
geval en overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, 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

Motivering

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Amendement 355
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een andere operator dan 
een operator vermeld in bijlage I bis 
risicobeperkende maatregelen neemt 
terwijl hij de handel voortzet of tijdelijk 
opschort, overlegt hij, in voorkomend 
geval en overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, 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

Motivering

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex Ia operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Amendement 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer een downstreamoperator 
risicobeperkende maatregelen neemt 
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terwijl hij de handel voortzet of tijdelijk 
opschort, overlegt hij, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid en waar passend, 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 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Operatoren vermeld in bijlage II laten
audits van hun praktijken van passende 
zorgvuldigheid uitvoeren door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft bedrijven, en gedifferentieerde 
auditvereisten, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. Niet alle operatoren die onder de 
verordening vallen dienen audits door derden te laten uitvoeren. Dit is uitsluitend een vereiste 
voor knelpunten als aangewezen in bijlage II. De wijziging zorgt er ook voor dat de 
auditvereisten toch niet voor kleinere bedrijven, die nu tot het toepassingsgebied van de 
verordening behoren, gelden, tenzij het operatoren vermeld in bijlage II zijn, bijvoorbeeld 
smelterijen en raffinaderijen.
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Amendement 358
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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.

Operatoren vermeld in bijlage I bis laten
audits van hun praktijken van passende 
zorgvuldigheid uitvoeren door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft bedrijven, en gedifferentieerde 
auditvereisten, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. Niet alle operatoren die onder de 
verordening vallen dienen audits door derden te laten uitvoeren. Dit is uitsluitend een vereiste 
voor knelpunten als aangewezen in bijlage I bis. De wijziging zorgt er ook voor dat de 
auditvereisten toch niet voor kleinere bedrijven, die nu tot het toepassingsgebied van de 
verordening behoren, gelden, tenzij het operatoren vermeld in bijlage I bis zijn, bijvoorbeeld 
smelterijen en raffinaderijen.

Amendement 359
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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 importeur van mineralen of metalen die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, laat audits uitvoeren 
door een onafhankelijke derde en maakt de 
resultaten hiervan beschikbaar voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Or. de
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Amendement 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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.

Upstreamoperatoren laten audits van hun 
praktijken van passende zorgvuldigheid
uitvoeren door een onafhankelijke derde 
overeenkomstig de OESO-richtsnoeren 
voor passende zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt het bredere toepassingsgebied wat betreft bedrijven, en gedifferentieerde 
auditvereisten, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. Niet alle operatoren die onder de 
verordening vallen dienen audits door derden te laten uitvoeren. Dit is uitsluitend een vereiste 
voor knelpunten. De wijziging zorgt er ook voor dat de auditvereisten toch niet voor kleinere 
bedrijven, die nu tot het toepassingsgebied van de verordening behoren, gelden, tenzij het 
knelpunten zijn, bijvoorbeeld smelterijen en raffinaderijen.

Amendement 361
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, laat audits uitvoeren door een 
onafhankelijke derde.

Or. en
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Amendement 362
Daniel Caspary

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 verantwoordelijke importeur van 
mineralen of metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, laat een aangemelde instantie voor 
conformiteitsbeoordelingen een 
conformiteitsbeoordeling uitvoeren in 
overeenstemming met de in artikel 6 bis 
genoemde regeling voor 
conformiteitsbeoordelingen.

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 363
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audit door een onafhankelijke derde Schrappen

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 
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de bekendmaking van informatie door de 
verantwoordelijke importeur,

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,

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

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audit door een onafhankelijke derde De audit door een onafhankelijke derde, in 
overeenstemming met de eerste alinea en 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle audits in overeenstemming zijn met de in de OESO-
richtsnoeren uiteengezette normen en specificaties.
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Amendement 365
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audit door een onafhankelijke derde De audit door een onafhankelijke derde, in 
overeenstemming met de eerste alinea en 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle audits in overeenstemming zijn met de in de OESO-
richtsnoeren uiteengezette normen en specificaties.

Amendement 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audit door een onafhankelijke derde De audit door een onafhankelijke derde, 
overeenkomstig artikel 6, eerste alinea, en 
de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid:

Or. en

Amendement 367
Catherine Bearder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – letter a
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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 
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, de 
gezondheid en veiligheid van de 
mijnbouwactiviteit, met inbegrip van de 
veiligheid van de mijnwerkers, en de 
bekendmaking van informatie door de 
verantwoordelijke importeur,

Or. en

Amendement 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 operator
gebruikt bij het betrachten van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
betreffende de hulpbronnen die onder
deze verordening vallen, met inbegrip van 
het beheersysteem van en het risicobeheer 
en de bekendmaking van informatie door 
de operator,

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en een breder 
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toepassingsgebied van grondstoffen weer, zoals hierboven.

Amendement 369
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 operator
gebruikt bij het betrachten van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
betreffende de hulpbronnen die onder
deze verordening vallen, met inbegrip van 
het beheersysteem van en het risicobeheer 
en de bekendmaking van informatie door 
de operator,

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en een breder 
toepassingsgebied van grondstoffen weer, zoals hierboven.

Amendement 370
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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 

a) heeft betrekking op alle activiteiten, 
processen en systemen die de importeur 
gebruikt bij het betrachten van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
betreffende mineralen of metalen die 
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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,

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,

Or. de

Amendement 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 operator
gebruikt bij het betrachten van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
betreffende de hulpbronnen die onder
deze verordening vallen, met inbegrip van 
het beheersysteem van en het risicobeheer 
en de bekendmaking van informatie door 
de operator,

Or. en

Amendement 372
Pablo Zalba Bidegain

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 

a) heeft betrekking op alle activiteiten, 
processen en systemen die de operator
gebruikt bij het betrachten van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
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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,

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 
operator,

Or. en

Amendement 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 operator
overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 
van deze verordening,

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer, zoals hierboven.

Amendement 374
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 

b) heeft tot doel vast te stellen dat de 
praktijken van passende zorgvuldigheid in 
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de toeleveringsketen van de 
verantwoordelijke importeur
overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 
van deze verordening,

de toeleveringsketen van de operator
overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 
van deze verordening,

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer, zoals hierboven.

Amendement 375
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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 importeur 
overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 
van deze verordening,

Or. de

Amendement 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 operator
overeenstemmen met zijn verplichtingen
uit hoofde van de artikelen 4, 5 en 7 van 
deze verordening,
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Or. en

Amendement 377
Pablo Zalba Bidegain

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 operator
overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 
van deze verordening,

Or. en

Amendement 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle audits in overeenstemming zijn met de in de OESO-
richtsnoeren uiteengezette normen en specificaties.
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Amendement 379
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle audits in overeenstemming zijn met de in de OESO-
richtsnoeren uiteengezette normen en specificaties.

Amendement 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 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.

Or. en
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Amendement 381
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle operatoren mogen via hun 
brancheorganisaties samenwerken om 
ervoor te zorgen dat de door een 
onafhankelijke derde uitgevoerde audit 
overeenkomstig de tweede alinea 
geschiedt.

Or. en

Motivering

Relevante operatoren mogen met brancheorganisaties samenwerken om, volgens de OESO-
richtsnoeren, audits door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren.

Amendement 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle operatoren mogen via hun 
brancheorganisaties samenwerken om 
ervoor te zorgen dat de door een 
onafhankelijke derde uitgevoerde audit 
overeenkomstig de tweede alinea 
geschiedt.

Or. en

Motivering

Relevante operatoren mogen met brancheorganisaties samenwerken om, volgens de OESO-
richtsnoeren, audits door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren.
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Amendement 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Operatoren mogen via hun 
brancheorganisaties samenwerken om 
ervoor te zorgen dat de door een 
onafhankelijke derde uitgevoerde audit 
overeenkomstig de tweede alinea 
geschiedt.

Or. en

Amendement 384
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Regeling voor conformiteitsbeoordeling

De Commissie stelt een 
uitvoeringshandeling vast waarin een of 
meerdere regelingen voor 
conformiteitsbeoordeling worden 
aangewezen die:

a) betrekking hebben 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 
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verantwoordelijke importeur,

en

b) die een vermoeden van conformiteit 
met de voorschriften van de artikelen 4, 5 
en 7 van deze verordening bieden.

Die uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 385
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter

Aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties

1. De instanties die bevoegd zijn om 
conformiteitsbeoordelingstaken van 
derden uit hoofde van deze verordening te 
verrichten, worden door de lidstaten bij de 
Commissie en de andere lidstaten 
aangemeld.

2. De Commissie maakt de lijst van de 
krachtens deze verordening aangemelde 
instanties openbaar, met vermelding van 
de toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van deze lijst.
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3. De lidstaten mogen uitsluitend 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
aanmelden die aan de eisen in artikel 6 
quater hebben voldaan.

4. Conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
erkend zijn in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 765/2008 volgens 
een passende geharmoniseerde 
erkenningsnorm voor het uitvoeren van 
conformiteitsbeoordelingen op basis van 
een aangewezen 
conformiteitsbeoordelingsregeling worden 
geacht te voldoen aan de vereisten in 
artikel 6 quater.

5. Wanneer een aanmeldende autoriteit 
heeft geconstateerd of vernomen dat een 
aangemelde instantie niet meer aan de 
eisen in artikel 6 quater voldoet of haar 
verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de aanmeldende 
autoriteit beperkt, geschorst of 
ingetrokken, afhankelijk van de ernst van 
het niet-voldoen aan die eisen of het niet-
nakomen van die verplichtingen. Zij 
brengt de Commissie en de andere 
lidstaten daarvan onmiddellijk op de 
hoogte.

6. Wanneer de aanmelding wordt beperkt, 
geschorst of ingetrokken, of de 
aangemelde instantie haar activiteiten 
heeft gestaakt, doet de aanmeldende 
lidstaat het nodige om ervoor te zorgen 
dat de dossiers van die instantie hetzij 
door een andere aangemelde instantie 
worden behandeld, hetzij aan de 
verantwoordelijke aanmeldende bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat op haar 
verzoek ter beschikking kunnen worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
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gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 386
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 quater

Vereisten voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 

naar aanmelding streven

1. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is naar nationaal recht opgericht en heeft 
rechtspersoonlijkheid.

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is een extern orgaan dat onafhankelijk is 
van de importeur die zij beoordeelt en van 
de smelterij/raffinaderij en zijn 
dochterondernemingen, licentiehouders, 
onderaannemers, leveranciers en 
ondernemingen die meewerken aan de 
conformiteitsbeoordeling.

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij de 
invoer, het smelten of de raffinage van 
mineralen die zij beoordeelt, kan als een 
dergelijke instantie worden beschouwd op 
voorwaarde dat haar onafhankelijkheid 
en de afwezigheid van belangenconflicten 
aangetoond worden.

3. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de importeur, smelterij of 
raffinaderij van tin, tantaal en wolfraam, 
de overeenkomstige ertsen, en goud.
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Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks betrokken bij de 
handel in en het smelten en raffineren 
van tin, tantaal en wolfraam, de 
overeenkomstige ertsen, en goud en 
vertegenwoordigen geen partijen die 
betrokken zijn bij die activiteiten. Zij 
oefenen geen activiteiten uit die hun 
onafhankelijk oordeel of hun integriteit 
met betrekking tot 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het 
gedrang kunnen brengen. Dit geldt met 
name voor adviesdiensten.

Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
zorgen ervoor dat de activiteiten van hun 
ondergeschikte instanties of 
onderaannemers geen afbreuk doen aan 
de vertrouwelijkheid, objectiviteit of 
onpartijdigheid van hun 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten.

5. Conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
hun personeel voeren de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uit 
met de grootste mate van 
beroepsintegriteit en met de vereiste 
technische bekwaamheid op het specifieke 
gebied en zij zijn vrij van elke druk en 
beïnvloeding, met name van financiële 
aard, die hun oordeel of de resultaten van 
hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
kunnen beïnvloeden, met name van 
personen of groepen van personen die 
belang hebben bij de resultaten van deze 
activiteiten.

6. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is in staat alle 
conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten die in artikel 6 quinquies aan 
haar zijn toegewezen en waarvoor zij is 
aangemeld, ongeacht of deze taken door 
de conformiteitsbeoordelingsinstantie zelf 
of namens haar en onder haar 
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verantwoordelijkheid worden verricht.

De conformiteitsbeoordelingsinstantie 
beschikt te allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
waarvoor zij is aangemeld over:

a) het benodigde personeel met technische 
kennis en voldoende passende ervaring 
om de conformiteitsbeoordelingstaken te 
verrichten;

b) beschrijvingen van de procedures voor 
de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling, waarbij de 
transparantie en de mogelijkheid tot 
reproductie van deze procedures worden 
gewaarborgd. Zij beschikt over een gepast 
beleid en geschikte procedures om een 
onderscheid te maken tussen taken die zij 
als aangemelde instantie verricht en 
andere activiteiten;

c) procedures voor de uitoefening van zijn 
activiteiten die naar behoren rekening 
houden met de omvang van een 
onderneming, de sector waarin zij actief 
is, haar structuur, de relatieve 
complexiteit van de producttechnologie in 
kwestie en het massa- of seriële karakter 
van het productieproces.

Zij beschikt over de middelen die nodig 
zijn om de technische en administratieve 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op 
passende wijze uit te voeren en heeft 
toegang tot alle vereiste apparatuur en 
faciliteiten.

7. Het voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verantwoordelijke personeel beschikt 
over:

a) een gedegen technische en 
beroepsopleiding die alle relevante 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
omvat waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
aangemeld;
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b) een bevredigende kennis van de eisen 
inzake de beoordelingen die het verricht 
en voldoende bevoegdheden om deze 
beoordelingen uit te voeren;

c) voldoende kennis over en inzicht in de 
essentiële eisen, de toepasselijke 
geharmoniseerde normen en de relevante 
bepalingen van de EU-
harmonisatiewetgeving en de 
uitvoeringsbepalingen ervan;

d) de bekwaamheid om certificaten, 
dossiers en rapporten op te stellen die 
aantonen dat de beoordelingen zijn 
verricht.

8. De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel moet 
worden gewaarborgd.

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie hangt 
niet af van het aantal uitgevoerde 
beoordelingen of van de resultaten 
daarvan.

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
sluiten een aansprakelijkheidsverzekering 
af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid 
op basis van het nationale recht door de 
staat wordt gedekt of de lidstaat zelf 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling.

10. Het personeel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie is 
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan het 
kennisneemt bij de uitoefening van haar 
taken uit hoofde van artikel 6 quinquies 
of bepalingen van nationaal recht die 
daaraan uitvoering geven, behalve ten 
opzichte van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden. De eigendomsrechten 
worden beschermd.
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Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 387
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 quinquies

Verplichtingen van aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties

1. Aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
voeren conformiteitsbeoordelingen uit 
volgens de certificeringsprocedures die 
zijn vastgesteld in overeenstemming met 
artikel 6 bis.

2. Wanneer een aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
vaststelt dat een importeur niet heeft 
voldaan aan de eisen in de 
certificeringsprocedure, verlangt zij van 
die importeur dat hij passende 
corrigerende maatregelen neemt en 
verleent zij geen certificaat.

3. Wanneer een aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie bij het 
toezicht op de conformiteit na verlening 
van een certificaat vaststelt dat een 
product niet meer conform is, verlangt zij 
van de importeur dat hij passende 
corrigerende maatregelen neemt; zo nodig 
schort zij het certificaat op of trekt dit in.

4. Wanneer geen corrigerende 
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maatregelen worden genomen of de 
genomen maatregelen niet het vereiste 
effect hebben, worden de certificaten door 
de aangemelde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
naargelang het geval beperkt, geschorst of 
ingetrokken.

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

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 
verstrekken alle operatoren aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat de 
volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven. Zie de definitie 
van 'operator'.

Amendement 389
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

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 
verstrekken alle operatoren aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat de 
volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven. Zie de definitie 
van 'operator'.

Amendement 390
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

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 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:

Or. de

Amendement 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

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 
verstrekken alle operatoren aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat de 
volgende documentatie over het
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Motivering

Alle wijzigingen van artikel 7 weerspiegelen de beperktere auditverplichtingen in artikel 6 en 
het bredere toepassingsgebied wat bedrijven betreft. Volgens de OESO-richtsnoeren moeten 
enkel knelpunten aan een audit worden onderworpen, maar iedereen is onderworpen aan de 
rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen die in dit artikel zijn vastgesteld.

Amendement 392
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

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 operator 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:

Or. en

Amendement 393
Joachim Schuster
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zijn naam, adres, volledige 
contactgegevens en een beschrijving van 
zijn commerciële activiteiten,

a) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) audits door een onafhankelijke derde 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze wijziging geeft het bredere toepassingsgebied van bedrijven van de gewijzigde 
verordening weer. Met een breder toepassingsgebied van bedrijven hoeven niet alle 
operatoren die onder de verordening vallen audits door een onafhankelijke derde te laten 
uitvoeren. Deze vereiste geldt alleen voor operatoren vermeld in bijlage II, zoals beschreven 
in de bovenstaande amendementen op artikel 6.

Amendement 395
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) audits door een onafhankelijke derde 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze wijziging geeft het bredere toepassingsgebied van bedrijven van de gewijzigde 
verordening weer. Met een breder toepassingsgebied van bedrijven hoeven niet alle 
operatoren die onder de verordening vallen audits door een onafhankelijke derde te laten 
uitvoeren. Deze vereiste geldt alleen voor operatoren vermeld in bijlage I bis, zoals 
beschreven in de bovenstaande amendementen op artikel 6.

Amendement 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) audits door een onafhankelijke derde 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Amendement 397
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) audits door een onafhankelijke derde 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening.

c) het certificaat dat werd afgegeven naar 
aanleiding van de 
conformiteitsbeoordeling door een derde 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
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verordening.

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
verstrekken andere dan in bijlage II 
vermelde operatoren tevens aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
beheersverslagen die de volgende
documentatie over het voorgaande 
kalenderjaar bevatten:

Or. en

Motivering

Met een breder toepassingsgebied van bedrijven gelden verschillende 
rapportageverplichtingen voor operatoren naargelang van hun positie in de 
toeleveringsketen. Volgens de OESO-richtsnoeren gelden voor bepaalde knelpunten, die in 
bijlage II zijn vermeld, aanvullende rapportageverplichtingen in de vorm van audits door een 
onafhankelijke derde. De in dit artikel bedoelde rapportageverplichtingen gelden echter voor 
andere operatoren. Deze verplichtingen komen overeen met de in de OESO-richtsnoeren 
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uiteengezette verplichtingen.

Amendement 399
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
verstrekken andere dan in bijlage I bis 
vermelde operatoren tevens aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat 
beheersverslagen die de volgende
documentatie over het voorgaande 
kalenderjaar bevatten:

Or. en

Motivering

Met een breder toepassingsgebied van bedrijven gelden verschillende 
rapportageverplichtingen voor operatoren naargelang van hun positie in de 
toeleveringsketen. Volgens de OESO-richtsnoeren gelden voor bepaalde knelpunten, die in 
bijlage I bis zijn vermeld, aanvullende rapportageverplichtingen in de vorm van audits door 
een onafhankelijke derde. De in dit artikel bedoelde rapportageverplichtingen gelden echter 
voor andere operatoren. Deze verplichtingen komen overeen met de in de OESO-richtsnoeren 
uiteengezette verplichtingen.

Amendement 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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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 
verstrekken downstreamoperatoren tevens
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
beheersverslagen die de volgende
documentatie over het voorgaande 
kalenderjaar bevatten:

a) het beleid van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen van de operator, 
inclusief de beheerstructuur van de 
operator die verantwoordelijk is voor 
passende zorgvuldigheid ervan en de 
direct verantwoordelijke persoon;

b) het systeem van controles en 
transparantie van de toeleveringsketen 
van hulpbronnen van de operator, 
inclusief de maatregelen die zijn genomen 
om upstreamactoren in de 
toeleveringsketen te identificeren en om 
hun praktijken van passende 
zorgvuldigheid te beoordelen;

c) naam en adres van elke upstreamactor 
vermeld in bijlage II in zijn 
toeleveringsketen, zoals geïdentificeerd 
door de operator overeenkomstig de 
artikelen 4 en 5;

d) audits door een onafhankelijke derde 
van elke upstreamactor in zijn 
toeleveringsketen overeenkomstig het 
toepassingsgebied, het doel en de 
beginselen als vermeld in artikel 6 van de 
verordening, zoals geïdentificeerd door de 
operator overeenkomstig de artikelen 4 en 
5;
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e) potentiële of daadwerkelijke risico's die 
door de marktdeelnemer geïdentificeerd 
zijn en de maatregelen die door de 
marktdeelnemer genomen zijn om de 
risico's tijdens de verslagperiode te 
beheren in overeenstemming met artikel 
5,

f) maatregelen die tijdens de 
verslagperiode door de marktdeelnemer 
zijn genomen om zijn inspanningen voor 
passende zorgvuldigheid te versterken.

Or. en

Amendement 401
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator
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.

Or. en

Amendement 402
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beleid van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen van de operator, 
inclusief de beheerstructuur van de 
operator die verantwoordelijk is voor 
passende zorgvuldigheid ervan en de 
direct verantwoordelijke persoon;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft het uit vijf stappen bestaande kader van de OESO voor op risico 
gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor mineralen weer, zoals 
beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 403
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het systeem van controles en 
transparantie van de toeleveringsketen 
van hulpbronnen van de operator, 
inclusief de maatregelen die zijn genomen 
om upstreamactoren in de 
toeleveringsketen te identificeren en om 
hun praktijken van passende 
zorgvuldigheid te beoordelen;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft het uit vijf stappen bestaande kader van de OESO voor op risico 
gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor mineralen weer, zoals 
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beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 404
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naam en adres van elke actor vermeld 
in bijlage I bis in zijn toeleveringsketen, 
zoals geïdentificeerd door de operator 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in de bovenstaande artikelen 4 en 5 en het uit vijf 
stappen bestaande kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-
richtsnoeren, weer.

Amendement 405
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) audits door een onafhankelijke derde 
van elke actor vermeld in bijlage I bis in 
zijn toeleveringsketen overeenkomstig het 
toepassingsgebied, het doel en de 
beginselen als vermeld in artikel 6 van de 
verordening, zoals geïdentificeerd door de 
operator overeenkomstig de artikelen 4 en 
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5;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in de artikelen 4, 5 en 6 en het uit vijf stappen bestaande 
kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren, 
weer. Operatoren die niet in bijlage I bis zijn vermeld, hoeven geen audits door een 
onafhankelijke derde te laten uitvoeren. In het kader van passende zorgvuldigheid moeten zij 
echter alle in bijlage I bis vermelde relevante knelpunten in hun toeleveringsketen 
identificeren en de door een onafhankelijke derde uitgevoerde audits ten aanzien van 
passende zorgvuldigheid verkrijgen en evalueren.

Amendement 406
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de operator geïdentificeerde 
bestaande of potentiële risico’s en door de 
operator genomen maatregelen voor 
risicobeheer tijdens de rapportageperiode 
overeenkomstig artikel 5;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in het bovenstaande artikel 5 en het uit vijf stappen 
bestaande kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren, 
weer. Het is van essentieel belang dat bedrijven openbaar verslag uitbrengen over de risico's 
die zij in hun toeleveringsketen hebben geïdentificeerd en over welke acties zij hebben 
ondernemen om deze te beperken. Deze informatie is cruciaal voor de inspanningen van 
andere bedrijven, alsook consumenten, beleggers en andere partijen om passende 
zorgvuldigheid te betrachten.
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Amendement 407
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) door de operator genomen maatregelen 
ter versterking van zijn inspanningen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid 
tijdens de rapportageperiode.

Or. en

Motivering

Het betrachten van passende zorgvuldigheid vormt een doorlopend en flexibel proces. 
Hierdoor kunnen operatoren hun processen voor passende zorgvuldigheid gaandeweg 
verbeteren. Dit kan de ontwikkeling van betere systemen, de realisatie van hefboomeffecten en 
betrekkingen met leveranciers en samenwerking met andere bedrijven of sectorale regelingen 
inhouden. Het is echter van cruciaal belang dat bedrijven duidelijk moeten aangeven hoe zij 
van plan zijn tijdig verbeteringen aan te brengen in gevallen waar het aan passende 
zorgvuldigheid ontbreekt.

Amendement 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het beleid van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen van de operator, 
inclusief de beheerstructuur van de 
operator die verantwoordelijk is voor 
passende zorgvuldigheid ervan en de 
direct verantwoordelijke persoon;

Or. en
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Motivering

Dit amendement geeft het uit vijf stappen bestaande kader van de OESO voor op risico 
gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor mineralen weer, zoals 
beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het systeem van controles en 
transparantie van de toeleveringsketen 
van hulpbronnen van de operator, 
inclusief de maatregelen die zijn genomen 
om upstreamactoren in de 
toeleveringsketen te identificeren en om 
hun praktijken van passende 
zorgvuldigheid te beoordelen;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft het uit vijf stappen bestaande kader van de OESO voor op risico 
gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor mineralen weer, zoals 
beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren.

Amendement 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) naam en adres van elke actor vermeld 
in bijlage II in zijn toeleveringsketen, 
zoals geïdentificeerd door de operator 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5;
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Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in de bovenstaande artikelen 4 en 5 en het uit vijf 
stappen bestaande kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in 
de toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-
richtsnoeren, weer.

Amendement 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 - letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) audits door een onafhankelijke derde 
van elke actor vermeld in bijlage II in zijn 
toeleveringsketen overeenkomstig het 
toepassingsgebied, het doel en de 
beginselen als vermeld in artikel 6 van de 
verordening, zoals geïdentificeerd door de 
operator overeenkomstig de artikelen 4 en 
5;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in de artikelen 4, 5 en 6 en het uit vijf stappen bestaande 
kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren, 
weer. Operatoren die niet in bijlage II zijn vermeld, hoeven geen audits door een 
onafhankelijke derde te laten uitvoeren. In het kader van passende zorgvuldigheid moeten zij 
echter alle in bijlage II vermelde relevante knelpunten in hun toeleveringsketen identificeren 
en de door een onafhankelijke derde uitgevoerde audits ten aanzien van passende 
zorgvuldigheid verkrijgen en evalueren.

Amendement 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de operator geïdentificeerde 
bestaande of potentiële risico’s en door de 
operator genomen maatregelen voor 
risicobeheer tijdens de rapportageperiode 
overeenkomstig artikel 5;

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de wijzigingen in het bovenstaande artikel 5 en het uit vijf stappen 
bestaande kader van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen voor mineralen, zoals beschreven in bijlage I van de OESO-richtsnoeren, 
weer. Het is van essentieel belang dat bedrijven openbaar verslag uitbrengen over de risico's 
die zij in hun toeleveringsketen hebben geïdentificeerd en over welke acties zij hebben 
ondernemen om deze te beperken. Deze informatie is cruciaal voor de inspanningen van 
andere bedrijven, alsook consumenten, beleggers en andere partijen om passende 
zorgvuldigheid te betrachten.

Amendement 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) door de operator genomen maatregelen 
ter versterking van zijn inspanningen op 
het gebied van passende zorgvuldigheid 
tijdens de rapportageperiode.

Or. en

Motivering

Het betrachten van passende zorgvuldigheid vormt een doorlopend en flexibel proces. 
Hierdoor kunnen operatoren hun processen voor passende zorgvuldigheid gaandeweg 
verbeteren. Dit kan de ontwikkeling van betere systemen, de realisatie van hefboomeffecten en 
betrekkingen met leveranciers en samenwerking met andere bedrijven of sectorale regelingen 
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inhouden. Het is echter van cruciaal belang dat bedrijven duidelijk moeten aangeven hoe zij 
van plan zijn tijdig verbeteringen aan te brengen in gevallen waar het aan passende 
zorgvuldigheid ontbreekt.

Amendement 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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:

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekken operatoren vermeld in bijlage 
II tevens aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals hierboven. Dit amendement dient er ook toe om ervoor 
te zorgen dat de in artikel 8 vermelde voorgestelde witte lijst feitelijk alleen betrekking heeft 
op actoren en operatoren die hebben voldaan aan hun verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid zoals aangetoond door de verslagen van de audits door de derde.

Amendement 415
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

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 

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekken operatoren vermeld in bijlage 
I bis tevens aan de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat de volgende documentatie over 
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vallen aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

het voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals hierboven. Dit amendement dient er ook toe om ervoor 
te zorgen dat de in artikel 8 vermelde voorgestelde witte lijst feitelijk alleen betrekking heeft 
op actoren en operatoren die hebben voldaan aan hun verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid zoals aangetoond door de verslagen van de audits door de derde.

Amendement 416
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

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 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:

Or. de

Amendement 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekt de verantwoordelijke importeur 

3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar 
verstrekken upstreamoperatoren tevens
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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:

aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Amendement 418
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

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 verantwoordelijke operator
van metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat de volgende documentatie over het 
voorgaande kalenderjaar:

Or. en

Amendement 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is overbodig, aangezien deze rapportageverplichting alleen voor operatoren vermeld in 
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bijlage II geldt.

Amendement 420
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is overbodig, aangezien deze rapportageverplichting alleen voor operatoren vermeld in 
bijlage I bis geldt.

Amendement 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,

Schrappen

Or. en

Amendement 422
Joachim Schuster



PE546.838v01-00 254/345 AM\1051627NL.doc

NL

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 
raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,

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

Or. de

Amendement 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening, en

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals hierboven. Operatoren vermeld in bijlage II zijn 
verplicht om een audit door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren overeenkomstig 
artikel 6 en stap 4 van het uit vijf stappen bestaande kader van de OESO voor op risico 
gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor mineralen, zoals 
beschreven in de OESO-richtsnoeren. Het is van essentieel belang dat de operator openbaar 
verslag uitbrengt over deze informatie.

Amendement 424
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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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 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening, en

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals hierboven. Operatoren vermeld in bijlage I bis moeten 
audits door een onafhankelijke derde laten uitvoeren, volgens artikel 6 en de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid. Stap 4 van het uit vijf stappen bestaande kader 
van de OESO voor op risico gebaseerde passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor mineralen. Het is van essentieel belang dat de operator openbaar verslag uitbrengt over 
deze informatie.

Amendement 425
Joachim Schuster

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 in zijn 
toeleveringsketen overeenkomstig het 
toepassingsgebied, het doel en de 
beginselen als vermeld in artikel 6 van 
deze verordening,

Or. de

Amendement 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
verordening, en

Or. en

Amendement 427
Daniel Caspary

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) certificaten van de onafhankelijke 
externe 
conformiteitsbeoordelingsinstantie met 
betrekking tot elke verantwoordelijke 
smelterij of raffinaderij in zijn 
toeleveringsketen overeenkomstig het 
toepassingsgebied, het doel en de 
beginselen als vermeld in artikel 6 van 
deze verordening,

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.
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Amendement 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het aandeel van mineralen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden in 
verhouding tot het totale aantal door elk 
van die smelterijen of raffinaderijen
gekochte mineralen, zoals bevestigd door 
audits door een onafhankelijke derde.

c) informatie over het aandeel van 
hulpbronnen die onder de verordening 
vallen afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden in verhouding tot het 
totale aantal gekochte hulpbronnen die 
onder de verordening vallen, zoals 
bevestigd door audits door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt "mineralen" in "hulpbronnen die onder de verordening vallen" 
gewijzigd om een breder toepassingsgebied van grondstoffen weer te geven, zoals hierboven.
Het amendement geeft ook een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals beschreven in artikel 6.

Amendement 429
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het aandeel van mineralen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden in 
verhouding tot het totale aantal door elk 
van die smelterijen of raffinaderijen
gekochte mineralen, zoals bevestigd door 
audits door een onafhankelijke derde.

c) informatie over het aandeel van 
hulpbronnen die onder de verordening 
vallen afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden in verhouding tot het 
totale aantal gekochte hulpbronnen die 
onder de verordening vallen, zoals 
bevestigd door audits door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig 
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artikel 6 van deze verordening.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt "mineralen" in "hulpbronnen die onder de verordening vallen" 
gewijzigd om een breder toepassingsgebied van grondstoffen weer te geven, zoals hierboven. 
Het amendement geeft ook een breder toepassingsgebied van bedrijven en verschillende 
rapportageverplichtingen weer, zoals beschreven in artikel 6.

Amendement 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het aandeel van mineralen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden in 
verhouding tot het totale aantal door elk 
van die smelterijen of raffinaderijen
gekochte mineralen, zoals bevestigd door 
audits door een onafhankelijke derde.

c) informatie over het aandeel van 
hulpbronnen afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden in verhouding tot het 
totale aantal gekochte hulpbronnen, zoals 
bevestigd door audits door een 
onafhankelijke derde overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening.

Or. en

Amendement 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

4. Operatoren stellen aan hun directe 
downstreamafnemers alle informatie ter 
beschikking die zij hebben verzameld en 
bewaard ingevolge de betrachte passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
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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.

met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer en zorgt ervoor dat 
de rapportageverplichtingen in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren waarin 
vertrouwelijkheidsoverwegingen en concurrentiekwesties zijn ondergebracht.

Amendement 432
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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. Operatoren stellen aan hun directe 
downstreamafnemers alle informatie ter 
beschikking die zij hebben verzameld en 
bewaard ingevolge de betrachte passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer en zorgt ervoor dat 
de rapportageverplichtingen in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren waarin 
vertrouwelijkheidsoverwegingen en concurrentiekwesties zijn ondergebracht.
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Amendement 433
Joachim Schuster

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 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.

Or. de

Amendement 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Operatoren stellen aan hun directe 
downstreamafnemers alle informatie ter 
beschikking die zij hebben verzameld en 
bewaard ingevolge de betrachte passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, 
met inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties, overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid.

Or. en
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Amendement 435
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator 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.

Or. en

Amendement 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

5. Operatoren maken jaarlijks zo breed 
mogelijk (onder meer via het internet) hun
beleid van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen en hun praktijk inzake 
het verantwoord betrekken van 
hulpbronnen overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid publiek bekend. Het 
verslag bevat een overzicht van de 
maatregelen die de operator heeft genomen 
om zijn verplichtingen uit te voeren met 
betrekking tot zijn beheersysteem en 
risicobeheer als bedoeld in respectievelijk 
artikel 4 en 5, alsmede audits door een 
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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.

onafhankelijke derde van in bijlage II 
bedoelde verantwoordelijke actoren in de 
toeleveringsketen van de operator, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer en zorgt ervoor dat 
de rapportageverplichtingen in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren. Dit omvat 
de verplichting om volledige audits door een derde te publiceren, zoals beschreven in onder 
meer stap 5 A.2.1 in het 3T-supplement.

Amendement 437
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 

5. Operatoren maken jaarlijks zo breed 
mogelijk (onder meer via het internet) hun
beleid van passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen en hun praktijk inzake 
het verantwoord betrekken van 
hulpbronnen overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid publiek bekend. Het 
verslag bevat een overzicht van de 
maatregelen die de operator heeft genomen 
om zijn verplichtingen uit te voeren met 
betrekking tot zijn beheersysteem en 
risicobeheer als bedoeld in respectievelijk 
artikel 4 en 5, alsmede audits door een 
onafhankelijke derde van in bijlage I bis 
bedoelde verantwoordelijke actoren in de 
toeleveringsketen van de operator, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
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andere concurrentiekwesties. concurrentiekwesties.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer en zorgt ervoor dat 
de rapportageverplichtingen in overeenstemming zijn met de OESO-richtsnoeren. Dit omvat 
de verplichting om volledige audits door een derde te publiceren, zoals beschreven in onder 
meer stap 5 A.2.1 in het 3T-supplement.

Amendement 438
Joachim Schuster

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 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.

Or. de
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Amendement 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. Operatoren brengen jaarlijks zo breed 
mogelijk (onder meer via het internet) 
verslag uit over hun beleid van passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen en 
hun praktijk inzake het verantwoord 
betrekken van hulpbronnen. Het verslag 
bevat een overzicht van de maatregelen die 
de operator heeft genomen om zijn 
verplichtingen uit te voeren met betrekking 
tot zijn beheersysteem en risicobeheer als 
bedoeld in respectievelijk artikel 4 en 5, 
alsmede audits door een onafhankelijke
derde van upstreamactoren in de 
toeleveringsketen van de operator, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie en andere 
concurrentiekwesties.

Or. en

Amendement 440
Pablo Zalba Bidegain

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 

5. De verantwoordelijke operator 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 
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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.

toeleveringsketen en zijn praktijk inzake 
het verantwoord betrekken van die 
mineralen of metalen. Het verslag bevat 
een overzicht van de maatregelen die de 
verantwoordelijke operator 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.

Or. en

Amendement 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Verantwoordelijke actoren vermeld 
in bijlage II buiten de Europese Unie 
kunnen, teneinde te worden opgenomen 
in de in artikel 15, lid 1, bedoelde 
verslagen van de bevoegde autoriteit van 
een lidstaat en in de lijst als bedoeld in 
artikel 8, het volgende aan die autoriteit 
verstrekken:

a) documentatie overeenkomstig de 
bovenstaande leden 1 en 3; en

b) een schriftelijke verklaring van 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, inclusief hun naam, 
adres, volledige contactgegevens en een 
beschrijving van hun commerciële 
activiteiten.

Or. en
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Motivering

Deze aanvulling opent de deur van de in artikel 8 vermelde witte lijst voor actoren vermeld in 
bijlage II die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Hierdoor kan de EU haar commerciële 
gewicht aanwenden om het inkoopgedrag van andere bedrijven en onderdelen van de 
toeleveringsketen te beïnvloeden, terwijl passende zorgvuldigheid voor andere Europese 
bedrijven dan operatoren vermeld in bijlage II wordt vergemakkelijkt. Deze bedrijven moeten 
waarborgen dat zij passende zorgvuldigheid betrachten, zoals bepaald in deze verordening.

Amendement 442
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Verantwoordelijke actoren vermeld 
in bijlage I bis buiten de Europese Unie 
kunnen, teneinde te worden opgenomen 
in de in artikel 15, lid 1, bedoelde 
verslagen van de bevoegde autoriteit van 
een lidstaat en in de lijst als bedoeld in 
artikel 8, het volgende aan die autoriteit 
verstrekken:

a) documentatie overeenkomstig de 
bovenstaande leden 1 en 3; en

b) een schriftelijke verklaring van 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, inclusief hun naam, 
adres, volledige contactgegevens en een 
beschrijving van hun commerciële 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Deze aanvulling opent de deur van de in artikel 8 vermelde witte lijst voor actoren vermeld in 
bijlage I bis die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Hierdoor kan de EU haar 
commerciële gewicht aanwenden om het inkoopgedrag van andere bedrijven en onderdelen 
van de toeleveringsketen te beïnvloeden, terwijl passende zorgvuldigheid voor andere 
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Europese bedrijven dan operatoren vermeld in bijlage I bis wordt vergemakkelijkt. Deze 
bedrijven moeten waarborgen dat zij passende zorgvuldigheid betrachten, zoals bepaald in 
deze verordening.

Amendement 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Verantwoordelijke upstreamactoren 
buiten de Europese Unie kunnen, 
teneinde te worden opgenomen in de in 
artikel 15, lid 1, bedoelde verslagen van de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat en in 
de lijst als bedoeld in artikel 8, het 
volgende aan die autoriteit verstrekken:

a) documentatie overeenkomstig de 
bovenstaande leden 1 en 3; en

b) een schriftelijke verklaring van 
overeenstemming met de OESO-
richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid, inclusief hun naam, 
adres, volledige contactgegevens en een 
beschrijving van hun commerciële 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Op deze manier kunnen niet-Europese knelpunten eveneens aan de witte lijst worden 
toegevoegd als zij ook verantwoordelijk zijn, hetgeen de transparantie voor 
downstreamoperatoren vergroot.

Amendement 444
Marielle de Sarnez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid voor smelterijen en 

raffinaderijen

1. Europese smelterijen en raffinaderijen 
die ertsen en concentraten verwerken en 
importeren zijn verplicht om het Europees 
mechanisme van passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen toe te passen, of 
een door de certificeringsautoriteiten van 
de Unie als gelijkwaardig erkend systeem 
voor passende zorgvuldigheid;

2. De certificeringsautoriteiten van de 
Unie zien erop toe dat smelterijen en 
raffinaderijen het Europees mechanisme 
voor passende zorgvuldigheid naar 
behoren toepassen. Als een smelterij of 
raffinaderij deze verplichtingen niet 
nakomt, stellen de autoriteiten het bedrijf 
daarvan in kennis en wordt het verzocht 
corrigerende maatregelen te nemen om 
aan het Europees mechanisme voor 
passende zorgvuldigheid te voldoen. In 
geval van aanhoudende niet-nakoming 
leggen de certificeringsautoriteiten van de 
Unie sancties op wegens inbreuk op deze 
verordening. Deze sancties komen te 
vervallen zodra de smelterij of raffinaderij 
aan de bepalingen van deze verordening 
voldoet.

Or. fr

Motivering

Europese smelterijen en raffinaderijen spelen een belangrijke rol in de toeleveringsketen 
omdat ze actief zijn op het moment van de verwerking van mineralen; Ze kunnen daarom 
beter informatie over de herkomst van de mineralen en de verschillende bedrijven die er 
verantwoordelijk voor zijn geweest verzamelen, communiceren en nagaan. Daarom moet de 
verordening wat hen betreft verplicht worden toegepast.
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Amendement 445
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Sectorale regelingen

1. Tijdens de overgangsperiode mogen 
relevante sectorale organisaties bij de 
Commissie een aanvraag indienen om de 
gelijkwaardigheid van een sectorale 
regeling met de vereisten van onderhavige 
verordening te laten erkennen.

Deze aanvraag wordt gestaafd met 
bewijsstukken en informatie.

2. De in lid 1 bedoelde aanvraag mag 
uitsluitend worden gedaan voor sectorale 
regelingen die op de datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening gelden.

3. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
verstrekte bewijsstukken en informatie, 
vaststelt dat de sectorale regeling, 
wanneer deze doeltreffend door een 
verantwoordelijke operator wordt 
toegepast, de verantwoordelijke operator 
in staat stelt aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 te 
voldoen, verleent zij erkenning van 
gelijkwaardigheid.

4. De belanghebbende partijen stellen de 
Commissie in kennis van elke wijziging of 
actualisering van een sectorale regeling 
waarvoor overeenkomstig lid 3 een 
erkenning van gelijkwaardigheid is 
verleend.

5. De Commissie trekt de erkenning van 
gelijkwaardigheid in als zij vaststelt dat 
een wijziging van een sectorale regeling 
het vermogen van een verantwoordelijke 
operator aantast om aan zijn 
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verplichtingen krachtens de artikelen 4, 5, 
6 en 7 te voldoen, of indien herhaalde of 
significante gevallen van niet-naleving 
door verantwoordelijke operatoren op 
lacunes in de regeling wijzen.

6. De Commissie stelt een internetregister 
van sectorale regelingen op waarvoor een 
erkenning van gelijkwaardigheid is 
verleend en actualiseert dit.

7. Voor verantwoordelijke operatoren van 
mineralen en metalen die aantoonbaar 
uitsluitend zijn betrokken van partijen 
welke zijn gecertificeerd door een 
sectorale regeling waarvoor een 
erkenning van gelijkwaardigheid is 
verleend, of welke zelf zijn gecertificeerd 
door een sectorale regeling waarvoor een 
erkenning van gelijkwaardigheid is 
verleend, geldt een ontheffing van de 
audit door een onafhankelijke derde. Een 
dergelijke certificering wordt aan de 
bevoegde autoriteiten toegestuurd.

Or. en

Amendement 446
Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Sectorale regelingen

1. Tijdens de overgangsperiode mogen 
relevante sectorale organisaties bij de 
Commissie een aanvraag indienen om een 
sectorale regeling volgens de vereisten 
van onderhavige verordening te laten 
erkennen. Deze aanvraag wordt gestaafd 
met bewijsstukken en informatie.

2. De in lid 1 bedoelde aanvraag mag 
uitsluitend worden gedaan voor sectorale 
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regelingen die op de datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening gelden.

3. Wanneer de Commissie, op basis van de 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
verstrekte bewijsstukken en informatie, 
vaststelt dat de sectorale regeling, 
wanneer deze doeltreffend door een 
verantwoordelijke importeur wordt 
toegepast, de verantwoordelijke importeur 
in staat stelt aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 te 
voldoen, verleent zij de erkenning.

4. De belanghebbende partijen stellen de 
Commissie in kennis van elke wijziging of 
actualisering van een sectorale regeling 
waarvoor overeenkomstig lid 3 een 
erkenning is verleend.

5. De Commissie trekt de erkenning in als 
zij vaststelt dat een wijziging van een 
sectorale regeling het vermogen van een 
verantwoordelijke importeur aantast om 
aan zijn verplichtingen krachtens de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 te voldoen, of indien 
herhaalde of significante gevallen van 
niet-naleving door verantwoordelijke 
importeurs op lacunes in de regeling 
wijzen.

6. De Commissie stelt een internetregister 
van sectorale regelingen op waarvoor een 
erkenning is verleend en actualiseert dit.

7. Voor verantwoordelijke importeurs van 
mineralen en metalen die aantoonbaar 
uitsluitend zijn betrokken van partijen 
welke zijn gecertificeerd door een 
sectorale regeling waarvoor een 
erkenning is verleend, of welke zelf zijn 
gecertificeerd door een sectorale regeling 
waarvoor een erkenning is verleend, geldt 
een ontheffing van de audit door een 
onafhankelijke derde. Een dergelijke 
certificering wordt aan de bevoegde 
autoriteiten toegestuurd.

Or. en
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Amendement 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke actoren 
vermeld in bijlage II

Or. en

Motivering

Momenteel is de lijst beperkt tot smelterijen en raffinaderijen. Deze vormen de relevante 
knelpunten in de toeleveringsketens voor tal van metalen. Zij vormen echter niet de relevante 
knelpunten in de toeleveringsketens van andere mineralen die binnen het toepassingsgebied 
van grondstoffen van de gewijzigde verordening vallen. Zie de bovenstaande opmerkingen 
over het toepassingsgebied van grondstoffen. Met behulp van de toevoeging van "actoren 
vermeld in bijlage II" kunnen andere relevante knelpunten in de toeleveringsketens worden 
aangewezen en in de lijst worden opgenomen.

Amendement 448
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke bijlage I bis 
actoren

Or. en

Motivering

Momenteel is de lijst beperkt tot smelterijen en raffinaderijen. Deze vormen de relevante 
knelpunten in de toeleveringsketens voor tal van metalen. Zij vormen echter niet de relevante 
knelpunten in de toeleveringsketens van andere mineralen die binnen het toepassingsgebied 



AM\1051627NL.doc 273/345 PE546.838v01-00

NL

van grondstoffen van de gewijzigde verordening vallen. Zie de bovenstaande opmerkingen 
over het toepassingsgebied van grondstoffen. Met behulp van de toevoeging van "actoren 
vermeld in bijlage I bis" kunnen andere relevante knelpunten in de toeleveringsketens worden 
aangewezen en in de lijst worden opgenomen.

Amendement 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke 
upstreamactoren

Or. en

Motivering

De wijzigingen van dit artikel en van de artikelen 7 en 15 zorgen ervoor dat de witte lijst 
enkel knelpunt-actoren bevat die passende zorgvuldigheid betrachten. In het voorstel van de 
Commissie volstond het dat een smelterij of raffinaderij deel uitmaakte van de 
toeleveringsketen van verantwoordelijke importeurs. Met deze nieuwe wijzigingen moeten 
knelpunten bewijzen dat zij inderdaad verantwoordelijk zijn en de Commissie moet dat 
controleren.

Amendement 450
Paul Rübig, Othmar Karas

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; 

1. Op basis van de informatie van de voor 
de gehele EU bevoegde autoriteit 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; 
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dat besluit wordt openbaar gemaakt. dat besluit wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 van namen en adressen 
van de verantwoordelijke actoren vermeld 
in bijlage II; dat besluit wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

De lijst van de Commissie wordt gedefinieerd als een lijst van alle smelterijen en 
raffinaderijen in de toeleveringsketen van een verantwoordelijke importeur ongeacht of die 
smelterijen of raffinaderijen, of ze nu binnen of buiten de EU zijn gevestigd, al dan niet de 
normen van de OESO-richtsnoeren naleven. Om ervoor te zorgen dat deze lijst een werkelijke 
stimulans biedt, moeten ze bijvoorbeeld openbaar verslag uitbrengen over hun passende 
zorgvuldigheid en hun audit ter beschikking stellen, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. 
Dit systeem moet ook open staan voor smelterijen/raffinaderijen die momenteel geen deel 
uitmaken van de toeleveringsketen van Europese bedrijven.

Amendement 452
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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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 van namen en adressen 
van de verantwoordelijke actoren vermeld 
in bijlage I bis; dat besluit wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt de lijst gedefinieerd als een lijst van alle smelterijen 
en raffinaderijen in de toeleveringsketen van een verantwoordelijke importeur ongeacht of die 
smelterijen of raffinaderijen, of ze nu binnen of buiten de EU zijn gevestigd, al dan niet de 
normen van de OESO-richtsnoeren naleven. Om ervoor te zorgen dat deze lijst een werkelijke 
stimulans biedt, moeten ze bijvoorbeeld openbaar verslag uitbrengen over hun passende 
zorgvuldigheid en hun audit ter beschikking stellen, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren. 
Dit systeem moet ook open staan voor smelterijen/raffinaderijen die momenteel geen deel 
uitmaken van de toeleveringsketen van Europese bedrijven.

Amendement 453
Christofer Fjellner

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 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 op het 
internet en via passende informatie- en 
communicatiekanalen.
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Or. en

Amendement 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 van namen en adressen 
van de verantwoordelijke 
upstreamactoren; dat besluit wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
actoren vermeld in bijlage II ten minste 
gedeeltelijk mineralen betrekken uit 
conflict- en hoogrisicogebieden.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer, zoals hierboven.
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Amendement 456
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 actoren vermeld in
bijlage I bis ten minste gedeeltelijk 
mineralen betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft een breder toepassingsgebied van bedrijven weer, zoals hierboven.

Amendement 457
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

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 mineralen betrekken uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Bij het 
opstellen van de lijst wordt rekening 
gehouden met de bestaande 
gelijkwaardige sectorale, overheids- of 
andere stelsels voor passende 
zorgvuldigheid die betrekking hebben op 
de mineralen en metalen die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zoals beschreven in bijlage I. 
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Or. en

Amendement 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
upstreamactoren ten minste gedeeltelijk 
mineralen betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden.

Or. en

Amendement 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de lijst vast 
overeenkomstig het model in bijlage II en 
de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. Het secretariaat 
van de OESO wordt geraadpleegd.

3. De Commissie stelt de lijst vast 
overeenkomstig het model in bijlage III. 
Het secretariaat van de OESO wordt 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Hernummering van de bijlagen.

Amendement 460
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt de lijst vast 
overeenkomstig het model in bijlage II en 
de in artikel 13, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. Het secretariaat 
van de OESO wordt geraadpleegd.

3. De Commissie stelt de lijst vast 
overeenkomstig het model in bijlage II. Het 
secretariaat van de OESO wordt 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. De Commissie schrapt de 
namen van actoren vermeld in bijlage II
die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door 
de lidstaten niet langer worden erkend als 
verantwoordelijke actoren vermeld in 
bijlage II.

Or. en

Motivering

In dit amendement zijn de verwijzingen naar "verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen" en "verantwoordelijke importeurs" gewijzigd in "actoren vermeld in bijlage 
II", zoals hierboven. Deze wijzigingen maken duidelijk dat de lijst nu andere aangewezen 
knelpunten in andere toeleveringsketens voor hulpbronnen bevat en zorgen ervoor dat de lijst 
geen smelterijen of raffinaderijen bevat die niet voldoen aan de krachtens deze verordening 
vereiste verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid, maar wel deel uitmaken van de 
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toeleveringsketen van bedrijven die eraan voldoen.

Amendement 462
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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. De Commissie schrapt de 
namen van actoren vermeld in bijlage I bis
die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door 
de lidstaten niet langer worden erkend als 
verantwoordelijke actoren vermeld in 
bijlage I bis.

Or. en

Motivering

In dit amendement zijn de verwijzingen naar "verantwoordelijke smelterijen en 
raffinaderijen" en "verantwoordelijke importeurs" gewijzigd in "actoren vermeld in bijlage I 
bis", zoals hierboven. Deze wijzigingen maken duidelijk dat de lijst nu andere aangewezen 
knelpunten in andere toeleveringsketens voor hulpbronnen bevat en zorgen ervoor dat de lijst 
geen smelterijen of raffinaderijen bevat die niet voldoen aan de krachtens deze verordening 
vereiste verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid, maar wel deel uitmaken van de 
toeleveringsketen van bedrijven die eraan voldoen.

Amendement 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
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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. De Commissie schrapt de 
namen van upstreamactoren die 
overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de 
lidstaten niet langer worden erkend als 
verantwoordelijke upstreamactoren.

Or. en

Amendement 464
Pablo Zalba Bidegain

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. 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 
operatoren.

Or. en

Amendement 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde autoriteiten van de lidstaten Voor de gehele EU bevoegde autoriteiten

Or. en

Amendement 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit wordt belast met de uitvoering 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 467
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke lidstaat wijst een of meer bevoegde 
autoriteiten aan die de verslagen van de 
importeurs in ontvangst nemen en 
controleren op de naleving van de 
verordening.

Or. de

Amendement 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 469
Paul Rübig, Othmar Karas

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 (onder meer 
op het internet) alle relevante informatie 
over de voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Amendement 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

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. 
De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.
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regelgevingsprocedure. De Commissie 
werkt de lijst regelmatig bij.

Or. en

Motivering

Hernummering van de bijlagen.

Amendement 471
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 neemt een besluit om een 
lijst van bevoegde autoriteiten te 
publiceren (onder meer op het internet) 
overeenkomstig het model in bijlage III. 
De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.

Or. en

Amendement 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles achteraf van verantwoordelijke 
importeurs

Controles achteraf van operatoren

Or. en
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Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 473
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles achteraf van verantwoordelijke 
importeurs

Controles achteraf van operatoren

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles achteraf van verantwoordelijke 
importeurs

Controles achteraf van operatoren

Or. en

Amendement 475
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles achteraf van verantwoordelijke 
importeurs

Controles achteraf van verantwoordelijke 
operatoren

Or. en

Amendement 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 
4 tot en met 7.

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

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 477
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 
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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 
4 tot en met 7.

achteraf uit om na te gaan of de 
operatoren, voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 
4 tot en met 7.

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 478
Joachim Schuster

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 
4 tot en met 7.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 
achteraf uit om na te gaan of de 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.

Or. de

Amendement 479
Emma McClarkin
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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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 
4 tot en met 7.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 
achteraf uit om na te gaan of de 
zelfverklaarde 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.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van deze verordening is "zelfverklaring" een passendere term dan 
"zelfcertificering".

Amendement 480
Pablo Zalba Bidegain

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 
4 tot en met 7.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren passende controles 
achteraf uit om na te gaan of de 
zelfgecertificeerde verantwoordelijke 
operatoren 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.

Or. en

Amendement 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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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 
4 tot en met 7.

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

Or. en

Amendement 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 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 
operator.

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.
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Amendement 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

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 waarbij uniforme en 
geharmoniseerde controlecriteria en -
normen worden gehanteerd die door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn 
vastgesteld. 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.

Or. it

Amendement 484
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 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 
operator.

Or. en
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Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 485
Joachim Schuster

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 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 
importeur.

Or. de

Amendement 486
Christofer Fjellner

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 
verantwoordelijke importeur.

Or. en
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Amendement 487
Pablo Zalba Bidegain

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 
verantwoordelijke operator.

Or. en

Amendement 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 operator, met inbegrip van het 
beheersysteem, het risicobeheer, de audits 
door een onafhankelijke derde en de 
bekendmaking,

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.
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Amendement 489
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 operator, met inbegrip van het 
beheersysteem, het risicobeheer, de audits 
door een onafhankelijke derde en de 
bekendmaking,

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 490
Joachim Schuster

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 importeur, met inbegrip van het 
beheersysteem, het risicobeheer, de audits 
door een onafhankelijke derde en de 
bekendmaking,

Or. de
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Amendement 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 operator, met inbegrip van het 
beheersysteem, het risicobeheer, de audits 
door een onafhankelijke derde en de 
bekendmaking,

Or. en

Amendement 492
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator, met 
inbegrip van het beheersysteem, het 
risicobeheer, de audits door een 
onafhankelijke derde en de bekendmaking,

Or. en

Amendement 493
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderzoek van documentatie en 
gegevens waaruit blijkt dat de 
verplichtingen inzake passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
correct zijn nageleefd,

b) een onderzoek van documentatie en 
gegevens waaruit blijkt dat de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen correct zijn 
nageleefd,

Or. de

Amendement 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderzoek naar de 
rapportagevereisten in overeenstemming 
met de reikwijdte, doelstelling en 
beginselen van artikel 7.

Or. en

Motivering

Weerspiegelt veranderingen in de verplichtingen met betrekking tot de verslaglegging als 
vermeld in artikel 7 hierboven.

Amendement 495
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderzoek naar de 
rapportagevereisten in overeenstemming 
met de reikwijdte, doelstelling en 
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beginselen van artikel 7.

Or. en

Motivering

Geeft de wijzigingen van de rapportagevereisten in artikel 7 weer, zoals hierboven.

Amendement 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderzoek naar de 
rapportagevereisten in overeenstemming 
met de reikwijdte, doelstelling en 
beginselen van artikel 7.

Or. en

Amendement 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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. De operatoren 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
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Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 498
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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. De operatoren 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

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 499
Joachim Schuster

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. De 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.
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Or. de

Amendement 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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. De operatoren 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 501
Pablo Zalba Bidegain

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. De verantwoordelijke operatoren
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 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten maken een verslag waarin de 
volledige bevindingen van alle controles 
achteraf worden genoemd, samen met een 
redelijke verklaring voor deze 
bevindingen en alle documentatie waarop 
de bevoegde autoriteit haar bevindingen 
heeft gebaseerd.

Or. en

Motivering

Deze verordening moet met name voor meer transparantie en verantwoordelijkheid zorgen 
wat betreft de toeleveringspraktijken van bedrijven. Openbaarmaking van deze informatie 
ondersteunt dit doel omdat het de transparantie voor toeleveringspraktijken vergroot en 
bedrijven daarmee aanmoedigt om mineralen op verantwoordelijke wijze te betrekken.

Amendement 503
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten maken een verslag waarin de 
volledige bevindingen van alle controles 
achteraf worden genoemd, samen met een 
redelijke verklaring voor deze 
bevindingen en alle documentatie waarop 
de bevoegde autoriteit haar bevindingen 
heeft gebaseerd.

Or. en
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Amendement 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten maken een verslag waarin de 
volledige bevindingen van alle controles 
achteraf worden genoemd, samen met een 
redelijke verklaring voor deze 
bevindingen en alle documentatie waarop 
de bevoegde autoriteit haar bevindingen 
heeft gebaseerd.

Or. en

Amendement 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van controles van 
verantwoordelijke importeurs

Registratie van controles van operatoren

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 506
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van controles van 
verantwoordelijke importeurs

Registratie van controles van operatoren

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven.

Amendement 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Registratie van controles van 
verantwoordelijke importeurs

Registratie van controles van operatoren

Or. en

Amendement 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten registreren de 
in artikel 10, lid 1, bedoelde controles, 
waarbij zij met name de aard en de 
resultaten van de controles aangeven, 
alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van artikel 14, lid 2.

De voor de gehele EU bevoegde autoriteit 
registreert de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
controles, waarbij zij met name de aard en 
de resultaten van de controles aangeeft, 
alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt 
gegeven uit hoofde van artikel 14, lid 2.
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Or. en

Amendement 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens van alle controles door de 
bevoegde autoriteiten worden ten minste 
vijf jaar bewaard.

De gegevens van alle controles door de 
voor de gehele EU bevoegde autoriteit 
worden ten minste vijf jaar bewaard.

Or. en

Amendement 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Instelling van een "Europees label voor 
het verantwoord importeren van 

mineralen" bedoeld voor 
downstreambedrijven in de minerale 

toeleveringsketen

1. Bedrijven die actief zijn aan de 
downstreamzijde van de toeleveringsketen 
en die besluiten systemen inzake passende 
zorgvuldigheid in te stellen op basis van 
de OESO-richtsnoeren of van 
gelijkwaardige sectorale initiatieven voor 
passende zorgvuldigheid, wordt een 
"Europees label voor het verantwoord 
importeren van mineralen" toegekend 
door de Commissie.

2. Europese bedrijven die gecertificeerd 
willen worden dienen een dossier in bij de 
Commissie met een beschrijving van de 
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maatregelen die ze nemen met betrekking 
tot passende zorgvuldigheid.

3. De Commissie certificeert Europese 
bedrijven die actief zijn aan de 
downstreamzijde van de minerale 
toeleveringsketen op basis van vooraf 
vastgestelde criteria. De Commissie 
baseert zich op de OESO-richtsnoeren 
betreffende passende zorgvuldigheid om 
criteria voor de toekenning van het label 
vast te stellen en kan hiertoe het 
secretariaat van de OESO raadplegen. De 
voorwaarden voor de toekenning van het 
"Europees label voor het verantwoord 
importeren van mineralen" dienen net zo 
strikt te zijn als die verlangd worden door 
het certificeringssysteem van de OESO.

4. De Commissie kan het Europees 
systeem inzake passende zorgvuldigheid 
gelijkstellen met de sectorale systemen 
voor passende zorgvuldigheid die reeds 
door de sectoren zijn ingesteld en die aan 
dezelfde doelstellingen voor beveiliging 
van de minerale toeleveringsketen 
voldoen als het Europese mechanisme.

5. Bedrijven die het "Europees label voor 
het verantwoord importeren van 
mineralen" hebben, worden 
aangemoedigd om dit label op hun 
website te vermelden en Europese 
consumenten erover te informeren.

Or. fr

Motivering

De instelling van een Europees label voor verantwoordelijkheid voor bedrijven die 
initiatieven voor passende zorgvuldigheid ontplooien is een stimulerend en vrijwillig systeem 
dat op termijn marktdruk kan uitoefenen op de andere actoren in de toeleveringsketen. Dit 
label wordt niet op de producten geplakt. Europese bedrijven kunnen het label op hun website 
vermelden of in hun communicatiestrategie gebruiken.

Amendement 511
Paul Rübig, Othmar Karas
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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 voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit wisselt informatie uit, ook met de
respectieve douaneautoriteiten, over 
aangelegenheden die betrekking hebben op 
zelfcertificering en uitgevoerde controles 
achteraf.

Or. en

Amendement 512
Joachim Schuster

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 verslagen van 
importeurs en uitgevoerde controles 
achteraf.

Or. de

Amendement 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met 
de bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten en met de Commissie informatie 
uit over tekortkomingen die door de in 
artikel 10 bedoelde controles achteraf aan 

2. De voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit wisselt met de Commissie en het 
in artikel 2 sexies genoemde comité
informatie uit over tekortkomingen die 
door de in artikel 10 bedoelde controles 
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het licht zijn gekomen en over de regels die 
overeenkomstig artikel 14 van toepassing 
zijn bij inbreuken.

achteraf aan het licht zijn gekomen en over 
de regels die overeenkomstig artikel 14 van 
toepassing zijn bij inbreuken.

Or. en

Amendement 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De autoriteiten werken samen met 
volledige inachtneming van Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EG) 
nr. 45/2001 inzake gegevensbescherming 
en de bepalingen van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad in verband met de 
bekendmaking van vertrouwelijke 
informatie.

3. De voor de gehele EU bevoegde 
autoriteit, de Commissie en het in artikel 
2 sexies genoemde comité werken samen 
met volledige inachtneming van Richtlijn 
95/46/EG en Verordening (EG) 
nr. 45/2001 inzake gegevensbescherming 
en de bepalingen van Verordening (EEG) 
nr. 2913/92 van de Raad in verband met de 
bekendmaking van vertrouwelijke 
informatie.

Or. en

Amendement 515
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Lijst van hulpbronnen en knelpunten

1. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
bijdrage van de wereldwijde handel in 
natuurlijke hulpbronnen aan conflicten 
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en mensenrechtenschendingen in 
conflict- en hoogrisicogebieden, de 
ontwikkeling van internationale normen 
voor het verantwoordelijk betrekken van 
hulpbronnen en de ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van deze 
verordening. De Commissie houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
informatie die zij verkregen heeft 
krachtens en voor de toepassing van 
artikel 15 en met de door internationale 
organisaties of organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en betrokken 
derde partijen beschikbaar gestelde 
informatie.

2. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
reikwijdte van bijlage I en bijlage I bis 
tegen het licht van de informatie die ze 
verkrijgt overeenkomstig lid 1 om zo 
doeltreffend de in artikel 1 vermelde 
doeleinden van deze verordening te 
bereiken. Bijlage I wordt herzien om de 
lijst van onder deze verordening vallende 
hulpbronnen uit te breiden. Bijlage I bis 
wordt herzien om extra knelpunten in de 
transformatie en traceerbaarheid in 
toeleveringsketens van onder de 
verordening vallende hulpbronnen te 
identificeren teneinde de passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te 
vergroten met betrekking tot alle in 
bijlage I genoemde hulpbronnen. Deze 
herziening vindt niet minder vaak dan 
elke zes maanden plaats.

3. De Commissie is bevoegd om 
wijzigingen aan te brengen in bijlage I en 
bijlage I bis volgens de in artikel 13 
bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Deze amendementen dienen te worden gelezen in samenhang met de amendementen die 
betrekking hebben op hulpbronnen en producten die binnen de werkingssfeer van de 
verordening vallen, waarbij er steeds op moet worden gelet dat de ontvangers van 
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verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid voor knelpunten vermeld dienen te worden, en 
voeren daadwerkelijk een mechanisme in waardoor hulpbronnen en knelpunt-actoren aan het 
toepassingsgebied van deze verordening kunnen worden toegevoegd door middel van 
gedelegeerde handelingen in plaats van een volledige gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Gedelegeerde handelingen

Or. en

Amendement 517
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Or. en

Amendement 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Gedelegeerde handelingen
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Or. en

Amendement 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Standaardprocedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 520
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Or. en

Amendement 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Or. en

Amendement 522
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in de desbetreffende artikelen 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
vijf jaar, te rekenen vanaf (de datum van 
inwerkingtreding van de 
basiswetgevingshandeling of een andere
door de wetgever vastgestelde datum).

Or. en

Amendement 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegdheid om de in artikel 14 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd met 
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ingang vanaf de datum waarop deze 
verordening in werking treedt aan de 
Commissie toegekend.

Or. en

Motivering

Standaardprocedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 524
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het comité houdt bij de uitvoering 
van deze verordening met name rekening 
met mogelijke equivalenties van de Dodd-
Frank Act, zodat dubbele eisen voor de 
certificering worden vermeden.

Or. de

Amendement 525
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de relevante artikelen bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
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bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Standaardprocedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 527
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Standaardprocedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 529
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Een overeenkomstig de 
desbetreffende artikelen vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een 
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termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Or. en

Amendement 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Een overeenkomstig 
artikel 14 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt slechts in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft aangetekend, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Standaardprocedure voor gedelegeerde handelingen.
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Amendement 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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.

Schrappen

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 532
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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.

Schrappen

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.
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Or. en

Amendement 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een overeenkomstig artikel 13 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
slechts in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft aangetekend, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. Die termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.

Or. en
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Amendement 535
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

De bevoegdheid om de in de artikel 13 bis, 
lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
voor onbepaalde tijd verleend.

Or. en
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Amendement 537
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om het wetgevingsproces te versnellen, wordt in dit amendement een idee geopperd dat door 
Nederland werd voorgesteld en momenteel in de Raad wordt besproken. Om dit huis de 
gelegenheid te bieden om dit voorstel al in een vroege fase te bespreken en er een standpunt 
over in te nemen, werd dit amendement ingediend.

Amendement 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 13 bis, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en
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Amendement 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

Tot wijziging van bijlage I en bijlage II

1. De Commissie beoordeelt regelmatig de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
bijdrage van de wereldwijde handel in 
natuurlijke hulpbronnen aan conflicten 
en mensenrechtenschendingen in 
conflict- en hoogrisicogebieden, de 
ontwikkeling van internationale normen 
voor het verantwoordelijk betrekken van 
hulpbronnen en de ervaringen die zijn 
opgedaan bij de uitvoering van deze 
verordening. De Commissie houdt daarbij 
in het bijzonder rekening met de 
informatie die zij verkregen heeft 
krachtens en voor de toepassing van 
artikel 15 en met de door internationale 
organisaties of organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en betrokken 
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derde partijen beschikbaar gestelde 
informatie.

2. De Commissie herziet regelmatig het 
toepassingsgebied van bijlage I en bijlage 
II in het licht van de overeenkomstig lid 1 
verkregen informatie, om het doel van 
deze verordening, als vermeld in artikel 1, 
daadwerkelijk te bereiken. Bijlage I wordt 
herzien om de lijst van onder deze 
verordening vallende hulpbronnen uit te 
breiden. Bijlage II wordt herzien om extra 
knelpunten in de transformatie en 
traceerbaarheid in toeleveringsketens van 
onder de verordening vallende 
hulpbronnen te identificeren teneinde de 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen te vergroten met 
betrekking tot alle in bijlage I genoemde 
hulpbronnen. Deze herziening vindt niet 
minder vaak dan elke zes maanden plaats.

3. De Commissie mag gedelegeerde 
handelingen vaststellen teneinde de lijst 
van onder de verordening vallende 
hulpbronnen als vermeld in lid 2 uit te 
breiden.

4. Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 5. In de 
kennisgeving van een krachtens dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt 
gemaakt van de spoedprocedure.

5. Het Europees Parlement of de Raad 
kan volgens de in artikel 13 bis, lid 1, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na de kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt.

Or. en
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Motivering

Deze amendementen dienen te worden gelezen in samenhang met de amendementen die 
betrekking hebben op hulpbronnen en producten die binnen de werkingssfeer van de 
verordening vallen, waarbij er steeds op moet worden gelet dat de ontvangers van 
verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid voor knelpunten vermeld dienen te worden, en 
voeren daadwerkelijk een mechanisme in waardoor hulpbronnen en knelpunt-actoren aan het 
toepassingsgebied van deze verordening kunnen worden toegevoegd door middel van 
gedelegeerde handelingen in plaats van een volledige gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

Het toepassingsgebied van hulpbronnen 
uitbreiden

1. De Commissie bekijkt regelmatig de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
bijdrage van de wereldwijde handel in 
natuurlijke hulpbronnen tot conflicten en 
schendingen van de mensenrechten in 
conflict- en hoogrisicogebieden, de 
ontwikkeling van internationale normen 
voor verantwoord betrekken en de 
ervaring die is opgedaan met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
De Commissie houdt daarbij in het 
bijzonder rekening met de informatie die 
zij verkregen heeft krachtens en voor de 
toepassing van artikel 15 en met de door 
internationale organisaties of organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld en 
betrokken derde partijen beschikbaar 
gestelde informatie.

2. De Commissie herziet regelmatig het 
toepassingsgebied van hulpbronnen zoals 
beschreven in bijlage I in het licht van de 
overeenkomstig lid 1 verkregen 
informatie, om het doel van deze 
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verordening, als vermeld in artikel 1, 
daadwerkelijk te bereiken. Bijlage I wordt 
herzien om de lijst van onder de 
verordening vallende hulpbronnen uit te 
breiden en om extra knelpunten in de 
transformatie en traceerbaarheid in 
toeleveringsketens van onder de 
verordening vallende hulpbronnen te 
identificeren teneinde de passende 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te 
vergroten. Deze herziening vindt niet 
minder vaak dan elke zes maanden plaats.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
middels gedelegeerde handelingen de lijst 
van hulpbronnen die onder de 
verordening vallen in de zin van lid 2 uit 
te breiden. Om de bijlagen I en II te 
wijzigen, wordt aan de Commissie de 
bevoegdheid toegekend om gedelegeerde 
handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Or. en

Motivering

Dit artikel en de wijzigingen in artikel 13 maken het mogelijk om na verloop van tijd 
automatisch bijkomende natuurlijke hulpbronnen aan het toepassingsgebied van de 
verordening toe te voegen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen om de band te verbreken 
tussen financiering van conflicten en handel in natuurlijke hulpbronnen worden verwezenlijkt.

Amendement 542
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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
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Amendement 543
Joachim Schuster

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast die 
van toepassing zijn bij inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening.

1. De Commissie stelt de financiële 
sancties vast die van toepassing zijn bij 
inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening.

Or. de

Amendement 544
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast die 
van toepassing zijn bij inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening.

1. De lidstaten stellen de regels vast voor 
de sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om te bereiken dat zij worden 
toegepast en gehandhaafd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. en

Motivering

Dit zijn standaardbepalingen die zijn overeengekomen in andere verordeningen.

Amendement 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey



AM\1051627NL.doc 323/345 PE546.838v01-00

NL

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 
door de verantwoordelijke importeur te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van ‘operatoren’ weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven en 
waarborgt dat de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
toepassing zijn op alle binnen de werkingssfeer van de verordening vallende bedrijven.

Amendement 546
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
door de verantwoordelijke importeur te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van ‘operatoren’ weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven en 
waarborgt dat de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van 
toepassing zijn op alle binnen de werkingssfeer van de verordening vallende bedrijven.
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Amendement 547
Joachim Schuster

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 
door de verantwoordelijke importeur te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

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

Or. de

Amendement 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
door de verantwoordelijke importeur te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

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

Or. en

Amendement 549
Pablo Zalba Bidegain

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 verantwoordelijke operator te 
nemen corrigerende maatregelen mee.

Or. en

Amendement 550
Joachim Schuster

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 importeur ontoereikende 
corrigerende maatregelen neemt, deelt de 
bevoegde autoriteit aan de importeur mede 
welke financiële sancties zijn vastgesteld 
door de Commissie en informeert zij de 
Commissie.

Or. de

Amendement 551
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 

3. Indien de operator ontoereikende 
corrigerende maatregelen neemt, geeft de 
bevoegde autoriteit aan de operator een 
kennisgeving van niet-naleving; zij brengt 
de Commissie daarvan op de hoogte.
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Commissie daarvan op de hoogte.

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven. Verwijzingen naar 
de certificering als verantwoordelijke importeur zijn overbodig onder een verplichte 
verordening.

Amendement 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 operator ontoereikende 
corrigerende maatregelen neemt, geeft de 
bevoegde autoriteit aan de operator een 
kennisgeving van niet-naleving; zij brengt 
de Commissie daarvan op de hoogte.

Or. en

Amendement 553
Pablo Zalba Bidegain

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 

3. Indien de verantwoordelijke operator
ontoereikende corrigerende maatregelen 
neemt, geeft de bevoegde autoriteit aan de 
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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.

importeur een kennisgeving van niet-
erkenning van zijn certificering als 
verantwoordelijke operator voor wat 
betreft de mineralen of metalen die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen; zij brengt de 
Commissie daarvan op de hoogte.

Or. en

Amendement 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

Begeleidende maatregelen van de Unie

De Commissie dient binnen 6 maanden 
na de aanneming van deze verordening 
bij het Europees Parlement en de Raad 
een voorstel in voor wetgeving inzake de 
vaststelling van begeleidende maatregelen 
in de vorm van bijstand en stimulansen 
ter bevordering van een volledige 
betrokkenheid van de ondernemingen bij 
het verantwoord betrekken en het naleven 
van de uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen, en houdt 
daarbij in het bijzonder rekening met de 
specifieke behoeften en moeilijkheden van 
de kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. it

Amendement 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over 
verantwoordelijke importeurs als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, 
en artikel 7, lid 3, onder a) en c).

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over 
verantwoordelijke actoren vermeld in 
bijlage II als bedoeld in artikel 7, lid 1, 
onder a), artikel 7, lid 3, onder a) en b) en 
artikel 7, lid 7, onder a).

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven. Zie de definitie 
van 'operator'. De toevoeging van ‘verantwoordelijke actoren vermeld in bijlage II’ 
weerspiegelt amendementen op verplichtingen inzake verslaglegging zoals vermeld in artikel 
7 hierboven. Zie ook de opmerkingen over ‘verantwoordelijke actor vermeld in bijlage II’ en 
artikel 8 hierboven.

Amendement 556
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over 
verantwoordelijke importeurs als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2,
en artikel 7, lid 3, onder a) en c).

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over actoren 
vermeld in bijlage I bis als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 3, 
onder b) en c) en artikel 7, lid 6, onder a).

Or. en
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Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van bedrijven. Zie de definitie 
van 'operator'. De toevoeging van ‘verantwoordelijke actoren vermeld in bijlage I bis’ 
weerspiegelt amendementen op verplichtingen inzake verslaglegging zoals vermeld in artikel 
7 hierboven. Zie ook de opmerkingen over ‘verantwoordelijke actor vermeld in bijlage I bis’ 
en artikel 8 hierboven.

Amendement 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over 
verantwoordelijke importeurs als bedoeld 
in artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, 
en artikel 7, lid 3, onder a) en c).

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag 
in over de uitvoering van deze verordening 
in het voorafgaande kalenderjaar, met 
inbegrip van alle informatie over 
verantwoordelijke upstreamactoren als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), artikel 
7, lid 3, onder a) en b) en artikel 7, lid 6, 
onder a).

Or. en

Amendement 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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 

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 
hulpbronnen die binnen het 
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toepassingsgebied daarvan vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt 
een evaluatieverslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

toepassingsgebied daarvan vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt 
een evaluatieverslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van hulpbronnen.

Amendement 559
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

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 
hulpbronnen die binnen het 
toepassingsgebied daarvan vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt 
een evaluatieverslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van hulpbronnen.

Amendement 560
Christofer Fjellner
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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 twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
en vervolgens om de vijf 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.

Or. en

Amendement 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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 
hulpbronnen die binnen het 
toepassingsgebied daarvan vallen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt 
een evaluatieverslag toe aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 562
Pablo Zalba Bidegain
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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 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening en vervolgens om de drie 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.

Or. en

Amendement 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Begeleidende maatregelen

1. Om de band tussen conflicten en 
illegale exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen doeltreffend te verbreken en 
de verantwoordelijke winning ervan te 
waarborgen, treffen de Commissie en de 
Dienst voor extern optreden maatregelen 
voor deze verordening gericht op het 
verstevigen van verantwoordelijke 
winning, op het oprichten van nationale 
en internationale kaders voor passende 
zorgvuldigheid, met inbegrip van 
betrouwbare certificering en 
traceerbaarheidssystemen, en op de 
aanpak van ontwikkelingsbehoeften 
gekoppeld aan
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a) de exploitatie van en handel in 
natuurlijke hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden en

b) de uitvoering van deze verordening, 
met inbegrip van:

i) steun aan bedrijven om op 
verantwoordelijke manier hulpbronnen te 
betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden door technische en 
andere bijstand en begeleiding aan 
marktdeelnemers te verlenen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
en hun positie in de toeleveringsketen, om 
naleving van de vereisten van deze 
verordening te vergemakkelijken.

ii) doelgerichte, op rechten gebaseerde 
ontwikkelingssamenwerking, met name 
bij het aanpakken van uitdagingen bij de 
uitvoering van het verantwoord betrekken 
van hulpbronnen in de lokale context van 
conflict- en hoogrisicogebieden, met 
inbegrip van armoedebestrijding, goed 
bestuur en de veiligheidssector;

iii) een betekenisvolle beleidsdialoog over 
het verantwoord betrekken van 
hulpbronnen met derde landen en andere
belanghebbenden;

iv) nauwe samenwerking met de lidstaten, 
met name aanvullende initiatieven op het 
gebied van informatie voor consumenten, 
investeerders en klanten en bij het 
verstrekken van technische en andere 
bijstand in overeenstemming met lid 1, 
letter a).

2. De Europese Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
voeren, in voorkomend geval, de 
doelstellingen van de begeleidende 
maatregelen uit door middel van politieke 
en beleidsdialogen, programmering, en 
relevant intern en extern beleid. In 
voorkomend geval worden 
wetgevingsvoorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.
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3. De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
jaarlijks verslag in van de begeleidende 
maatregelen die ingevoerd zijn op grond 
van dit artikel en de invloed en effectiviteit 
ervan.

Or. en

Motivering

Er moeten begeleidende maatregelen worden uitgevoerd om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te bevorderen en de ontwikkelingsbehoeften aan te 
pakken die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern 
optreden passen een geïntegreerde EU-strategie inzake het verantwoord betrekken van 
mineralen toe en ontwikkelen die verder, waartoe het initiatief genomen is in de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement en de Raad "Het verantwoord betrekken van 
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie".

Amendement 564
Ska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Begeleidende maatregelen

1. Om de band tussen conflicten en 
illegale exploitatie van natuurlijke 
hulpbonnen doeltreffend te verbreken en 
de verantwoordelijke winning ervan te 
waarborgen, treffen de Commissie en de 
Dienst voor extern optreden maatregelen 
voor deze verordening gericht op het 
verstevigen van verantwoordelijke 
winning, op het oprichten van nationale 
en internationale kaders voor passende 
zorgvuldigheid, met inbegrip van 
betrouwbare certificering en 
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traceerbaarheidssystemen, en op de 
aanpak van ontwikkelingsbehoeften 
gekoppeld aan

a) de exploitatie van en handel in 
natuurlijke hulpbronnen uit conflict- en 
hoogrisicogebieden en

b) de uitvoering van deze verordening, 
met inbegrip van:

i) steun aan bedrijven om op 
verantwoordelijke manier hulpbronnen te 
betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden door technische en 
andere bijstand en begeleiding aan 
marktdeelnemers te verlenen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
en hun positie in de toeleveringsketen, om 
naleving van de vereisten van deze 
verordening te vergemakkelijken.

ii) doelgerichte, op rechten gebaseerde 
ontwikkelingssamenwerking, met name 
bij het aanpakken van uitdagingen bij de 
uitvoering van het verantwoord betrekken 
van hulpbronnen in de lokale context van 
conflict- en hoogrisicogebieden, met 
inbegrip van armoedebestrijding, goed 
bestuur en de veiligheidssector;

iii) een betekenisvolle beleidsdialoog over 
het verantwoord betrekken van 
hulpbronnen met derde landen en andere 
belanghebbenden;

iv) nauwe samenwerking met de lidstaten, 
met name aanvullende initiatieven op het 
gebied van informatie voor consumenten, 
investeerders en klanten en bij het 
verstrekken van technische en andere 
bijstand in overeenstemming met punt i).

2. De Europese Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
voeren, in voorkomend geval, de 
doelstellingen van de begeleidende 
maatregelen uit door middel van politieke 
en beleidsdialogen, programmering, en 
relevant intern en extern beleid. In 
voorkomend geval worden 
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wetgevingsvoorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

3. De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
jaarlijks verslag in van de begeleidende 
maatregelen die ingevoerd zijn op grond 
van dit artikel en de invloed en effectiviteit 
ervan.

Or. en

Motivering

Er moeten begeleidende maatregelen worden uitgevoerd om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te bevorderen en de ontwikkelingsbehoeften aan te 
pakken die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen uit
conflict- en hoogrisicogebieden. De Commissie en de EDEO passen een geïntegreerde EU-
strategie inzake het verantwoord betrekken van mineralen toe en ontwikkelen die verder, 
waartoe het initiatief genomen is in de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement 
en de Raad "Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. 
Naar een geïntegreerde EU-strategie".

Amendement 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Begeleidende maatregelen

1. Om de band tussen conflicten en 
illegale exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen doeltreffend te verbreken en 
de verantwoordelijke winning ervan te 
waarborgen, treffen de Commissie en de 
Dienst voor extern optreden maatregelen 
voor deze verordening gericht op het 
verstevigen van verantwoordelijke 
winning, op het oprichten van nationale 
en internationale kaders voor passende 
zorgvuldigheid, met inbegrip van 
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betrouwbare certificering en 
traceerbaarheidssystemen, en op de 
aanpak van ontwikkelingsbehoeften 
gekoppeld aan i) de exploitatie van en 
handel in natuurlijke hulpbronnen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden en ii) de 
uitvoering van deze verordening, met 
inbegrip van:

a) steun aan bedrijven om op 
verantwoordelijke manier hulpbronnen te 
betrekken uit conflict- en 
hoogrisicogebieden door technische en 
andere bijstand en begeleiding aan 
marktdeelnemers te verlenen, waaronder 
in de vorm van schriftelijk materiaal, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
situatie van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en hun positie in de 
toeleveringsketen, om naleving van de 
vereisten van deze verordening te 
vergemakkelijken.

b) doelgerichte, op rechten gebaseerde 
ontwikkelingssamenwerking, met name 
bij het aanpakken van uitdagingen bij de 
uitvoering van het verantwoord betrekken 
van hulpbronnen in de lokale context van 
conflict- en hoogrisicogebieden, met 
inbegrip van armoedebestrijding, goed 
bestuur en de veiligheidssector;

c) een betekenisvolle beleidsdialoog over 
het verantwoord betrekken van 
hulpbronnen met derde landen en andere 
belanghebbenden;

d) nauwe samenwerking met de lidstaten, 
met name aanvullende initiatieven op het 
gebied van informatie voor consumenten, 
investeerders en klanten en bij het 
verstrekken van technische en andere 
bijstand in overeenstemming met lid 1, 
letter a).

2. De Europese Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
voeren, in voorkomend geval, de 
doelstellingen van de begeleidende 
maatregelen uit door middel van politieke 
en beleidsdialogen, programmering, en 
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relevant intern en extern beleid. In 
voorkomend geval worden 
wetgevingsvoorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

3. De Europese Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
jaarlijks verslag in van de begeleidende 
maatregelen die ingevoerd zijn op grond 
van dit artikel en de invloed en effectiviteit 
ervan.

Or. en

Motivering

Er moeten begeleidende maatregelen worden uitgevoerd om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van deze verordening te bevorderen en de ontwikkelingsbehoeften aan te 
pakken die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen uit 
conflict- en hoogrisicogebieden. De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern 
optreden passen een geïntegreerde EU-strategie inzake het verantwoord betrekken van 
mineralen toe en ontwikkelen die verder, waartoe het initiatief genomen is in de gezamenlijke 
mededeling aan het Europees Parlement en de Raad "Het verantwoord betrekken van 
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Naar een geïntegreerde EU-strategie".

Amendement 566
Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing met 
ingang van ….*

___________________________

*PB: gelieve de datum in te voegen: twee
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van....*.

_______________________

*PB: gelieve de datum in te voegen: 18 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. it

Amendement 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – productomschrijving – rijen 17 a tot 17 n (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chroom

Steenkool

Kobalt

Koper

Diamanten

Goud

Jade

Lapis Lazuli

Zeldzame aardmetalen

Robijnen

Saffier

Tantaal

Tin

Wolfraam

Or. en
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Motivering

De verandering weerspiegelt het bredere toepassingsgebied van hulpbronnen. Zie de definitie 
van 'onder de verordening vallende hulpbronnen'. De Commissie herziet momenteel bijlage I 
teneinde de lijst van onder de verordening vallende hulpbronnen uit te breiden (zie het nieuwe 
artikel 14).

Amendement 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Lijst van mineralen en metalen die binnen de werkingssfeer van de verordening vallen, 
ingedeeld volgens de gecombineerde nomenclatuur 

GN-code Beschrijving van het product

2609 00 00 Tinerts en concentraten daarvan

2611 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan

2615 90 00 Tantaalerts en concentraten daarvan

2616 90 00 Gouderts en concentraten daarvan

2825 90 40 Wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden

2849 90 30 Wolfraamcarbiden

2849 90 50 Tantaalcarbiden

7108 Goud, onbewerkt, half bewerkt of in 
poedervorm

8001 Ruw tin

8003 00 00 Staven, profielen en draad van tin

8007 00 Tin, andere werken

8101 10 00 Poeder van wolfraam

8101 94 00 Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen 
staven daaronder begrepen

8101 96 00 Wolfraam draad

8101 99 Wolfraam staven, andere dan enkel door 
sinteren verkregen, profielen, platen, bladen 
en strippen, en andere

8103 20 00 Ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen 
staven daaronder begrepen; poeder
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8103 90 Tantaal staven, andere dan enkel door 
sinteren verkregen, profielen, draad, platen, 
bladen en strippen en andere

Amendement

Lijst van hulpbronnen die binnen de werkingssfeer van de verordening vallen

Mineralen

Metalen

Halfedelstenen

Edelstenen

Or. en

Amendement 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

GN-code Beschrijving van het product

2609 00 00 Tinerts en concentraten daarvan

2611 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan

2615 90 00 Tantaalerts en concentraten daarvan

2616 90 00 Gouderts en concentraten daarvan

2825 90 40 Wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden

2849 90 30 Wolfraamcarbiden

2849 90 50 Tantaalcarbiden

7108 Goud, onbewerkt, half bewerkt of in 
poedervorm

8001 Ruw tin

8003 00 00 Staven, profielen en draad van tin

8007 00 Tin, andere werken

8101 10 00 Poeder van wolfraam

8101 94 00 Ruw wolfraam, enkel door sinteren 
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verkregen staven daaronder begrepen

8101 96 00 Wolfraam draad

8101 99 Wolfraam staven, andere dan enkel door 
sinteren verkregen, profielen, platen, 
bladen en strippen, en andere

8103 20 00 Ruw tantaal, enkel door sinteren 
verkregen staven daaronder begrepen; 
poeder

8103 90 Tantaal staven, andere dan enkel door 
sinteren verkregen, profielen, draad, 
platen, bladen en strippen en andere

Amendement

Mineralen

Metalen

Edelstenen

Halfedelstenen

Or. en

Amendement 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis

Lijst van knelpunten geïdentificeerd in de 
toeleveringsketens van onder de 

verordening vallende hulpbronnen

-"smelterijen"

-"raffinaderijen"

Or. en
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Motivering

De nieuwe bijlage I bis heeft betrekking op de definitie van ‘Operatoren vermeld in bijlage I 
bis’, ‘Actoren vermeld in bijlage I bis’ en ‘verantwoordelijke actoren vermeld in bijlage I 
bis’. Er gelden specifieke verplichtingen voor operatoren die knelpunten vormen in de 
relevante toeleveringsketens, met inbegrip van smelterijen en raffinaderijen.

Amendement 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 8 genoemd model van de lijst 
van betrouwbare smelterijen en 
raffinaderijen

Lijst van verantwoordelijke actoren 
vermeld in bijlage I bis

Or. en

Amendement 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Bijlage II 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom A: naam van de smelterijen of 
raffinaderijen in alfabetische volgorde 

Kolom A: naam van de actoren vermeld in 
bijlage I bis in alfabetische volgorde 

Kolom B: adres van de smelterij of 
raffinaderij

Kolom B: adres van de actor vermeld in 
bijlage I bis

Kolom C: (*) indicator indien de smelterij 
of raffinaderij mineralen wint die 
afkomstig zijn uit conflict- of 
hoogrisicogebieden 

Kolom C: categorie van de actor vermeld 
in bijlage I bis

Kolom D: (*) indicator, indien de actor 
vermeld in bijlage I bis hulpbronnen 
afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden op verantwoordelijke 
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wijze betrekt

Or. en

Amendement 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis

Lijst van knelpunten geïdentificeerd in de 
toeleveringsketens van onder de 

verordening vallende hulpbronnen

-"smelterijen"

-"raffinaderijen"

- "gieterijen"

- "grondstoffenbeurzen"

- "diamant- en edelstenenbeurzen"

Or. en

Amendement 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis

In artikel 8 genoemd model van de lijst 
van verantwoordelijke upstreamactoren

Kolom A: naam van de upstreamactoren 
in alfabetische volgorde

Kolom B: adres van de smelterij of 
raffinaderij 
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Kolom C: economische activiteit van de 
actor

Kolom D: (*) indicator, indien de 
upstreamactor hulpbronnen afkomstig uit 
conflict- en hoogrisicogebieden op 
verantwoordelijke wijze betrekt

Or. en

Amendement 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een verordening
Bijlage II ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II ter

Lijst van verantwoordelijke actoren 
vermeld in bijlage II

Kolom A: naam van de actor vermeld in 
bijlage II in alfabetische volgorde

Kolom B: Adres van de actor vermeld in 
bijlage II

Kolom C: categorie van de actor vermeld 
in bijlage II

Kolom D: indicator, indien de actor 
vermeld in bijlage II hulpbronnen 
afkomstig uit conflict- en 
hoogrisicogebieden op verantwoordelijke 
wijze betrekt

Or. en


