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Ändringsförslag 24
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

om inrättande av ett unionssystem för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan när 
det gäller naturresurser med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

Or. en

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

om inrättande av ett unionssystem för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan när 
det gäller naturresurser med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden
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Or. en

Ändringsförslag 26
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområde

om inrättande av ett unionssystem för 
obligatorisk rapportering om tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan hos importörer, 
tillverkningsföretag och slutanvändare av 
tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld med ursprung i
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

Or. de

Ändringsförslag 27
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 

om inrättande av ett unionssystem för egen 
försäkran av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
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högriskområden högriskområden

Or. en

Motivering

I denna förordning är begreppet ”egen försäkran” lämpligare än ”självcertifiering”.

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

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för 
självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

om inrättande av ett unionssystem för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan när 
det gäller naturresurser med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

Or. en

Ändringsförslag 29
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett unionssystem för om inrättande av ett unionssystem för 
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självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande 
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan hos ansvarstagande aktörer 
när det gäller tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld med 
ursprung i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

Or. en

Ändringsförslag 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Naturresurser i form av mineraler i 
konfliktdrabbade eller högriskområden 
kan, även om de har en stor potential för 
utveckling, vara en orsak till tvist när 
inkomster från dem utlöser eller driver 
fortsatta våldsamma konflikter och 
undergräver nationella strävanden för att 
uppnå utveckling, goda styrelseformer och 
rättsstatlighet. Kvinnor och barn påverkas 
av dessa konflikter på ett 
oproportionerligt sätt och blir offer för 
systematiskt fysiskt och sexuellt våld, 
vilket erkänns som ett internationellt 
krigsbrott och används som en 
krigsstrategi av beväpnade grupper. I 
sådana områden är det av avgörande 
betydelse för fred och stabilitet och 
mänskliga rättigheter att kunna bryta 
sambandet mellan konflikter och olaglig 
exploatering av mineraler.

Or. en

Ändringsförslag 31
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
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Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 33
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Naturresurser i konfliktdrabbade eller 
högriskområden kan, även om de har en 
stor potential för utveckling, vara en orsak 
till tvist när inkomster från dem utlöser 
eller driver fortsatta våldsamma konflikter 
och undergräver nationella strävanden för 
att uppnå utveckling, goda styrelseformer 
och rättsstatlighet. Kvinnor och barn 
påverkas av dessa konflikter på ett 
oproportionerligt sätt och blir offer för 
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att kunna bryta sambandet mellan 
konflikter och olaglig exploatering av 
mineraler.

systematiskt fysiskt och sexuellt våld, 
vilket erkänns som ett internationellt 
krigsbrott och används som en 
krigsstrategi av beväpnade grupper. I 
sådana områden är det av avgörande 
betydelse för fred och stabilitet att kunna 
bryta sambandet mellan konflikter och 
olaglig exploatering av naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att understryka de strävanden för att uppnå utveckling, goda styrelseformer och 
rättsstatlighet som härrör från staterna, världssamfundet och unionen som är den största 
biståndsgivaren i världen.

Ändringsförslag 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tvister om olja, gas, mineraler, virke 
och andra naturtillgångar är den näst 
vanligaste orsaken till konflikter i 
världen. Konkurrensen om tillgångar 
såsom mark och vatten blir allt större, 
vilket förvärrar befintliga konflikter och 
utlöser nya. Den dåliga förvaltningen av 
marken och naturtillgångarna förvärras 
av miljöförstöringen, 
befolkningstillväxten och 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tvister om olja, gas, mineraler, virke 
och andra naturtillgångar är den näst 
vanligaste orsaken till konflikter i 
världen. Konkurrensen om tillgångar 
såsom mark och vatten blir allt större, 
vilket förvärrar befintliga konflikter och 
utlöser nya. Vanskötseln av marken och 
naturtillgångarna förvärras av 
miljöförstöringen, befolkningstillväxten 
och klimatförändringarna.

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

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Inom utvinningsindustrin är det 
vanligt att de mänskliga rättigheterna 
kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt 
våld, människors försvinnande, brott mot 
rätten till en ren miljö, förlust av mark 
och försörjningsmöjligheter utan 
förhandling och utan skälig ersättning, 
tvångsförflyttningar och förstörande av 
rituellt eller kulturellt betydelsefulla 
platser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Inom utvinningsindustrin är det 
vanligt att de mänskliga rättigheterna 
kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt 
våld, människors försvinnande, brott mot 
rätten till en ren miljö, förlust av mark 
och försörjningsmöjligheter utan 
förhandling och utan skälig ersättning, 
tvångsförflyttningar och förstörande av 
rituellt eller kulturellt betydelsefulla 
platser.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Inom utvinningsindustrin är det 
vanligt att de mänskliga rättigheterna 
kränks, t.ex. genom barnarbete, sexuellt 
våld, människors försvinnande, brott mot 
rätten till en ren miljö, förlust av mark 
och försörjningsmöjligheter utan 
förhandling och utan skälig ersättning, 
tvångsförflyttningar och förstörande av 
rituellt eller kulturellt betydelsefulla 
platser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Tvister om olja, gas, mineraler, virke 
och andra naturtillgångar är den näst 
vanligaste orsaken till konflikter i 
världen. Konkurrensen om tillgångar 
såsom mark och vatten blir allt större, 
vilket förvärrar befintliga konflikter och 
utlöser nya. Vanskötseln av marken och 
naturtillgångarna förvärras av 
miljöförstöringen, befolkningstillväxten 
och klimatförändringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor.

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor. Till dessa organisationer 
räknas också de kvinnoorganisationer 
som leder arbetet med att uppmärksamma 
de villkor som innebär ett utnyttjande och
påtvingas av dessa grupper såväl som 
våldtäkter och våld som används för att 
kontrollera lokalbefolkningar.

Or. en

Ändringsförslag 43
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor.

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor. Till dessa organisationer 
räknas också de kvinnoorganisationer 
som leder arbetet med att uppmärksamma 
de utnyttjande förhållanden som 
påtvingas av dessa grupper såväl som 
våldtäkter och våld som används för att 
kontrollera lokalbefolkningar.

Or. en

Ändringsförslag 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att minimera 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor.

(2) Denna fråga berör resursrika områden 
där regeringar och internationella 
organisationer tillsammans med företag 
och organisationer i det civila samhället 
har antagit utmaningen att förhindra 
finansieringen av väpnade grupper och 
säkerhetsstyrkor. Till dessa organisationer 
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räknas också de kvinnoorganisationer 
som leder arbetet med att uppmärksamma 
de utnyttjande förhållanden som 
påtvingas av dessa grupper såväl som 
våldtäkter och våld som används för att 
kontrollera lokalbefolkningar.

Or. en

Ändringsförslag 46
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5) 
med tillägg om tenn, tantal och volfram 
samt guld. I maj 2011 rekommenderade 
OECD:s ministerkonferens att aktivt 
främja efterlevnaden av dessa riktlinjer.

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5). I 
maj 2011 rekommenderade OECD:s 
ministerkonferens att aktivt främja 
efterlevnaden av dessa riktlinjer.

__________________ __________________
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
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Ändringsförslag 47
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5) 
med tillägg om tenn, tantal och volfram 
samt guld. I maj 2011 rekommenderade 
OECD:s ministerkonferens att aktivt 
främja efterlevnaden av dessa riktlinjer.

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5). I 
maj 2011 rekommenderade OECD:s 
ministerkonferens att aktivt främja 
efterlevnaden av dessa riktlinjer.

__________________ __________________
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

Ändringsförslag 48
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3



AM\1051627SV.doc 17/329 PE549.420v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas) 
med tillägg om tenn, tantal och volfram 
samt guld. I maj 2011 rekommenderade 
OECD:s ministerkonferens att aktivt 
främja efterlevnaden av dessa riktlinjer.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________ __________________
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

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 

(3) EU har tagit aktiv del i ett initiativ från 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att främja en 
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ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5) 
med tillägg om tenn, tantal och volfram 
samt guld. I maj 2011 rekommenderade 
OECD:s ministerkonferens att aktivt 
främja efterlevnaden av dessa riktlinjer.

ansvarsfull anskaffning av mineraler från 
konfliktområden som har resulterat i en 
statsstödd process med flera berörda parter 
och som ledde till antagandet av OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD 
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas5). I 
maj 2011 rekommenderade OECD:s 
ministerkonferens att aktivt främja 
efterlevnaden av dessa riktlinjer.

__________________ __________________
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

Ändringsförslag 50
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Principen om ansvarsfull anskaffning 
tas upp i OECD:s uppdaterade riktlinjer för 
multinationella företag6 och ligger i linje 
med FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter7. Dessa 
dokument har till syfte att främja 
iakttagandet av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan när företag anskaffar 
råvaror från områden som drabbats av 
konflikter och instabilitet. På den högsta 
internationella nivån inriktade sig FN:s 
säkerhetsråds resolution 1952 (2010) 
specifikt på Demokratiska republiken 

(Berör inte den svenska versionen.)
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Kongo och dess centralafrikanska 
grannstater med en uppmaning om 
iakttagande av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan. FN:s expertgrupp för 
Demokratiska republiken Kongo, som 
följer upp säkerhetsrådets 
resolution 1952 (2010), uppmanar också 
till efterlevnad av OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet.

__________________ __________________
6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD, 2011 års utgåva.
7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, Kontoret för FN:s 
högkommissarie för mänskliga rättigheter, 
New York och Genève 2011.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 51
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning är ett av sätten för 
att inte väpnade grupper ska kunna 
finansiera sig med hjälp av de 
konfliktmineraler som finns omnämnda. 
Det hindrar inte att unionens 
utrikespolitiska åtgärder och 
utvecklingsåtgärder bör inriktas på att 
bekämpa lokal korruption och bräckliga 
gränser samt se till att lokalbefolkningen 
och deras företrädare utbildas för att 
påvisa följderna.

Or. fr
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Motivering

Denna förordning ska anses utgöra ett medel och inte ett mål i kampen mot olaglig handel. 

Ändringsförslag 52
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen underströk i sitt 
meddelande från 20088 att det var viktigt 
för EU:s konkurrenskraft att säkerställa
en tillförlitlig och störningsfri tillgång till 
råvaror. Råvaruinitiativet är en integrerad 
strategi för att hantera olika utmaningar 
rörande tillgången till andra råvaror än 
energi och jordbruksprodukter. Initiativet 
understryker betydelsen av och främjar 
finansiell öppenhet, insyn i 
leveranskedjan och tillämpningen av krav 
på företagens sociala ansvar.

utgår

__________________
8 Råvaruinitiativet – att uppfylla våra 
kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa, 
COM(2008)0699.

Or. en

Ändringsförslag 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen underströk i sitt 
meddelande från 20088 att det var viktigt 

utgår
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för EU:s konkurrenskraft att säkerställa 
en tillförlitlig och störningsfri tillgång till 
råvaror. Råvaruinitiativet är en integrerad 
strategi för att hantera olika utmaningar 
rörande tillgången till andra råvaror än 
energi och jordbruksprodukter. Initiativet 
understryker betydelsen av och främjar 
finansiell öppenhet, insyn i 
leveranskedjan och tillämpningen av krav 
på företagens sociala ansvar.

__________________
8 Råvaruinitiativet – att uppfylla våra 
kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa, 
COM(2008)0699.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen underströk i sitt 
meddelande från 20088 att det var viktigt 
för EU:s konkurrenskraft att säkerställa 
en tillförlitlig och störningsfri tillgång till 
råvaror. Råvaruinitiativet är en integrerad 
strategi för att hantera olika utmaningar 
rörande tillgången till andra råvaror än 
energi och jordbruksprodukter. Initiativet 
understryker betydelsen av och främjar 
finansiell öppenhet, insyn i 
leveranskedjan och tillämpningen av krav 
på företagens sociala ansvar.

utgår

__________________
8 Råvaruinitiativet – att uppfylla våra 
kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa, 
KOM(2008)0699.
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Or. en

Ändringsförslag 55
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Europaparlamentet antog den
26 februari 2014 en resolution om att 
främja ansvarsfull företagshandel, som 
även tar hänsyn till råvaruindustrin i 
utvecklingsländerna. Inom ramen för 
detta initiativ uppmanade parlamentet 
kommissionen att genom bindande 
lagstiftning hindra att köp av mineraler 
främjar konflikter (EP 2013/2126(INI)).

__________________

9 Råvaror och marknader för 
basprodukter, COM(2011)0025.
10 Handel, tillväxt och utveckling, 
COM(2012)0022 final.

Or. de

Ändringsförslag 56
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europaparlamentet antog 
den 26 februari 2014 en resolution om att 
främja utveckling genom ansvarsfulla 
affärsmetoder, inklusive 
utvinningsindustrins roll i 
utvecklingsländerna, i vilken 
kommissionen uppmanas att lägga fram 
förslag om bindande lagstiftning om 
konfliktmineraler (EP 2013/2126(INI)).

Or. en

Ändringsförslag 57
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europaparlamentet antog 
den 26 februari 2014 en resolution om att 
främja utveckling genom ansvarsfulla 
affärsmetoder, inklusive 
utvinningsindustrins roll i 
utvecklingsländerna, i vilken 
kommissionen uppmanas att lägga fram
förslag om bindande lagstiftning om 
konfliktmineraler.

Or. en

Ändringsförslag 58
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vid utarbetandet av 
genomförandebestämmelser bör det 
säkerställas att certifieringar enligt 
Dodd-Frank-lagen erkänns enligt 
intentionerna i denna förordning.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europaparlamentet antog 
den 26 februari 2014 en resolution om att 
främja utveckling genom ansvarsfulla 
affärsmetoder, inklusive 
utvinningsindustrins roll i 
utvecklingsländerna, i vilken 
kommissionen uppmanas att lägga fram 
förslag om bindande lagstiftning om 
konfliktmineraler. 

Or. en

Ändringsförslag 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
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jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. På så sätt 
är konsumenter indirekt knutna till 
konflikter med allvarliga konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna, särskilt 
vad gäller kvinnors rättigheter eftersom 
beväpnade grupper ofta använder 
massvåldtäkter som en avsiktlig strategi 
för att skrämma och kontrollera 
lokalbefolkningar i syfte att skydda sina 
intressen. Medborgare har därför, framför 
allt genom framställningar, begärt att en 
lagstiftning som gör företag ansvariga 
enligt de riktlinjer som FN och OECD 
utfärdat föreslås till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med naturresurser från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
naturresurser, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
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som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med naturresurser från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
naturresurser, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 63
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
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potentiella kopplingen till olaglig
utvinning av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. 
Medborgare har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

potentiella kopplingen till utvinning av och 
handel med mineral från konfliktområden.
Medborgare har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som ålägger företag att redogöra för sina 
verksamheter enligt de riktlinjer som FN 
och OECD utfärdat föreslås till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Motivering

Borttagandet syftar till att undvika olämpliga kopplingar mellan företag och konflikter samt 
mellan konsumenter och slutprodukter, vilka ger intrycket av att företagen är kopplade till 
olaglig verksamhet och att konsumenterna är medskyldiga.

Ändringsförslag 64
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

(Berör inte den svenska versionen.)



PE549.420v01-00 28/329 AM\1051627SV.doc

SV

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med mineral från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
mineraler, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. Medborgare 
har därför, framför allt genom 
framställningar, begärt att en lagstiftning 
som gör företag ansvariga enligt de 
riktlinjer som FN och OECD utfärdat 
föreslås till Europaparlamentet och rådet.

(8) Unionsmedborgare och det civila 
samhällets aktörer har uppmärksammat att 
företag som är verksamma under unionens 
jurisdiktion inte hålls ansvariga för den 
potentiella kopplingen till olaglig utvinning 
av och handel med naturresurser från 
konfliktområden. Följden blir att dessa 
naturresurser, som kan förekomma i 
konsumentprodukter, knyter konsumenter 
till konflikter utanför unionen. På så sätt 
är konsumenter indirekt knutna till 
konflikter med allvarliga konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna, särskilt 
vad gäller kvinnors rättigheter eftersom 
beväpnade grupper ofta använder 
massvåldtäkter som en avsiktlig strategi 
för att skrämma och kontrollera 
lokalbefolkningar i syfte att skydda sina 
intressen. Medborgare har därför, framför 
allt genom framställningar, begärt att en 
lagstiftning som gör företag ansvariga 
enligt de riktlinjer som FN och OECD 
utfärdat föreslås till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Ska Keller
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för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att bättre återspegla bestämmelserna i OECD:s riktlinjer.

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 68
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) När det gäller denna förordning 
betraktas tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan som en fortlöpande både 
proaktiv och reaktiv process genom vilken 
importörer kan övervaka och förvalta sina 
leveranskedjor i syfte att säkerställa att de 
inte bidrar till konflikter och dessa 
konflikters negativa konsekvenser.

Or. en

Motivering

Denna förordning hänvisar till ansvarstagande importörer vilket bör återspeglas i rättsakten.

Ändringsförslag 69
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) När det gäller denna förordning 
betraktas tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan som en fortlöpande både 
proaktiv och reaktiv process genom vilken 
ekonomiska aktörer övervakar och 
förvaltar sina inköp och sin försäljning i 
syfte att säkerställa att de inte bidrar till 
konflikter och dessa konflikters negativa 
konsekvenser. Denna förordning bör se 
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konsekvenser. till att sambandet mellan konflikter och 
olaglig exploatering bryts utan att urholka 
den ekonomiska betydelsen av handeln 
med tenn, tantal, volfram och guld för 
utvecklingen i de berörda länderna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att bättre återspegla bestämmelserna i OECD:s riktlinjer.

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)



PE549.420v01-00 32/329 AM\1051627SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I förordningen framkommer behovet 
av tillbörlig aktsamhet i hela 
leveranskedjan från utvinningsplatsen till 
slutprodukten genom krav på alla företag 
som i första led saluför de resurser som 
förordningen berör – inklusive produkter 
som innehåller dessa resurser – på den 
europeiska marknaden att visa och 
offentligt rapportera om tillbörlig 
aktsamhet i sin leveranskedja.

Denna förordning innehåller olika 
skyldigheter på området tillbörlig 
aktsamhet. Av skyldigheterna framgår 
det, precis som egenskaperna hos själva 
begreppet tillbörlig aktsamhet förutsätter, 
att förfarandena för tillbörlig aktsamhet 
hela tiden utvecklas och är flexibla och att 
skyldigheterna på lämpligt sätt måste vara 
anpassade efter att det råder olika 
omständigheter i olika företag.
Skyldigheterna anpassas till ett företags 
storlek, inflytande och ställning i sin 
leveranskedja.

Vissa företag anses ha stort inflytande 
över den tillbörliga aktsamhet som visas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna på 
grund av deras ställning i leveranskedjan. 
Dessa aktörer som vanligen kallas 
flaskhalsar har mer omfattande 
skyldigheter än andra företag. Dessa 
skillnader återspeglas i skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet.

Företag i senare led är skyldiga att göra 
rimliga insatser i god tro för att identifiera 
de relevanta flaskhalsarna i sin 
leveranskedja och göra sitt bästa för att 
bedöma dessa företags tillbörliga 
aktsamhet, t.ex. på grundval av de 
granskade rapporterna från dessa aktörer.

Or. en
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Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Konkreta skyldigheter i denna förordning är endast formulerade så att de 
nämner proportionalitet och bästa möjliga åtgärder, men de är anpassade till individuella 
segment av företag i de olika leveranskedjorna.

Ändringsförslag 72
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I förordningen framkommer behovet 
av tillbörlig aktsamhet i hela 
leveranskedjan från utvinningsplatsen till 
slutprodukten genom krav på alla företag 
som i första led saluför omfattade 
resurser – inklusive produkter som 
innehåller dessa resurser – på den 
europeiska marknaden att visa och 
offentligt rapportera om tillbörlig 
aktsamhet i sin leveranskedja.

Denna förordning innehåller olika 
skyldigheter på området tillbörlig 
aktsamhet. Av skyldigheterna framgår 
det, precis som egenskaperna hos själva 
begreppet tillbörlig aktsamhet förutsätter, 
att förfarandena för tillbörlig aktsamhet 
hela tiden utvecklas och är flexibla och att 
skyldigheterna på lämpligt sätt måste vara 
anpassade efter att det råder olika 
omständigheter i olika företag.
Skyldigheterna anpassas till ett företags 
storlek, inflytande och ställning i sin 
leveranskedja.

Vissa företag anses ha stort inflytande 
över den tillbörliga aktsamhet som visas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna på 
grund av deras ställning i leveranskedjan. 
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Dessa aktörer som vanligen kallas 
flaskhalsar har mer omfattande 
skyldigheter än andra företag. Dessa 
skillnader återspeglas i skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet.

Företag i senare led är skyldiga att göra 
rimliga insatser i god tro för att identifiera 
de relevanta flaskhalsarna i sin 
leveranskedja och göra sitt bästa för att 
bedöma dessa företags tillbörliga 
aktsamhet, t.ex. på grundval av de 
granskade rapporterna från dessa aktörer.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Konkreta skyldigheter i denna förordning är endast formulerade så att de 
nämner proportionalitet och bästa möjliga åtgärder, men de är anpassade till individuella 
segment av företag i de olika leveranskedjorna.

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I enlighet med OECD:s riktlinjer bör 
företag vidta rimliga åtgärder och göra 
insatser i god tro för att iaktta tillbörlig 
aktsamhet för att identifiera och 
förhindra eller minska riskerna för 
negativa konsekvenser av villkoren för 
tillgång till naturresurser och 
förhållandet mellan leverantörer som är 
verksamma i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden.

Or. en
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Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och svårigheterna för företag 
att tillämpa tillbörlig aktsamhet. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på 
flexibilitet beroende på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i 
fråga om små och medelstora företag. Detta är särskilt relevant i t.ex. smyckesbranschen, där
det finns ett stort antal mycket små aktörer och hantverkare med mycket begränsad kapacitet.

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

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I enlighet med OECD:s riktlinjer bör 
företag vidta rimliga åtgärder och göra 
insatser i god tro för att iaktta tillbörlig 
aktsamhet för att identifiera och 
förhindra eller minska riskerna för 
negativa konsekvenser av villkoren för 
tillgång till naturresurser och 
förhållandet mellan leverantörer som är 
verksamma i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och svårigheterna för företag 
att tillämpa tillbörlig aktsamhet. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på 
flexibilitet beroende på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i 
fråga om små och medelstora företag.

Ändringsförslag 75
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini



PE549.420v01-00 36/329 AM\1051627SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I enlighet med OECD:s riktlinjer bör 
företag vidta rimliga åtgärder och göra 
insatser i god tro för att iaktta tillbörlig 
aktsamhet för att identifiera och 
förhindra eller minska riskerna för 
negativa konsekvenser av villkoren för 
tillgång till naturresurser och 
förhållandet mellan leverantörer som är 
verksamma i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och svårigheterna för företag 
att tillämpa tillbörlig aktsamhet. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på 
flexibilitet beroende på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i 
fråga om små och medelstora företag.

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

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I förordningen framkommer behovet 
av tillbörlig aktsamhet i hela
leveranskedjan från utvinningsplatsen till 
slutprodukten genom krav på alla företag 
som i första led saluför omfattade 
resurser – inklusive produkter som 
innehåller dessa resurser – på den 
europeiska marknaden att visa och 
offentligt rapportera om tillbörlig 
aktsamhet i sin leveranskedja.
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Denna förordning innehåller olika 
skyldigheter på området tillbörlig 
aktsamhet. Av skyldigheterna framgår 
det, precis som egenskaperna hos själva 
begreppet tillbörlig aktsamhet förutsätter, 
att förfarandena för tillbörlig aktsamhet 
hela tiden utvecklas och är flexibla och att 
skyldigheterna på lämpligt sätt måste vara 
anpassade efter att det råder olika 
omständigheter i olika företag.
. Skyldigheterna anpassas till ett företags 
storlek, inflytande och ställning i sin 
leveranskedja.

Vissa företag anses ha stort inflytande 
över den tillbörliga aktsamhet som visas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna på 
grund av deras ställning i leveranskedjan. 
Dessa aktörer som vanligen kallas 
flaskhalsar har mer omfattande 
skyldigheter än andra företag. Dessa 
skillnader återspeglas i skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet.

Företag i senare led är skyldiga att göra 
rimliga insatser i god tro för att identifiera 
de relevanta flaskhalsarna i sin 
leveranskedja och göra sitt bästa för att 
bedöma dessa företags tillbörliga 
aktsamhet, t.ex. på grundval av de 
granskade rapporterna från dessa aktörer.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Konkreta skyldigheter i denna förordning är endast formulerade så att de 
nämner proportionalitet och bästa möjliga åtgärder, 

Ändringsförslag 77
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En oberoende extern granskning av 
ett företags system för tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan garanterar 
trovärdigheten till förmån för företagen i 
senare led och bidrar till en förbättring av 
systemet för tillbörlig aktsamhet i tidigare 
led.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt OECD:s riktlinjer bör skyldigheter avseende granskning endast åligga 
flaskhalsaktörer. Av detta skäl framgår att kommissionsförslaget gäller företag och endast 
omfattar importörer av mineraler och metaller. Delar av detta skäl införlivas för 
enhetlighetens skull i skäl 13 om flaskhalsar.

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En oberoende extern granskning av 
ett företags system för tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan garanterar 
trovärdigheten till förmån för företagen i 
senare led och bidrar till en förbättring av 
systemet för tillbörlig aktsamhet i tidigare 
led.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt OECD:s riktlinjer bör skyldigheter avseende granskning endast åligga 
flaskhalsaktörer. Av detta skäl framgår att kommissionsförslaget gäller företag och endast 
omfattar importörer av mineraler och metaller. Delar av detta skäl införlivas för 
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enhetlighetens skull i skäl 13 om flaskhalsar.

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En oberoende extern granskning av 
ett företags system för tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan garanterar 
trovärdigheten till förmån för företagen i 
senare led och bidrar till en förbättring av 
systemet för tillbörlig aktsamhet i tidigare 
led.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt OECD:s riktlinjer bör skyldigheter avseende granskning endast avse de viktaste 
punkterna inom bearbetning och spårning. Av detta skäl framgår att kommissionsförslaget 
gäller företag och endast omfattar importörer av mineraler och metaller.

Ändringsförslag 80
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En oberoende extern granskning av ett 
företags system för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan garanterar trovärdigheten 
till förmån för företagen i senare led och 
bidrar till en förbättring av systemet för 
tillbörlig aktsamhet i tidigare led.

(10) En oberoende extern granskning av ett 
företags system för uppfyllande av 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan garanterar trovärdigheten 
till förmån för företagen i senare led och 
bidrar till en förbättring av systemet för 
tillbörlig aktsamhet i tidigare led.
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Or. de

Ändringsförslag 81
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett företags offentliga rapportering om 
strategier och åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan ger den insyn 
som krävs för att skapa ett förtroende hos 
allmänheten för de åtgärder som företaget 
vidtar.

(11) Ett företags offentliga rapportering om 
strategier och åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan ger den insyn 
som krävs för att skapa ett förtroende hos 
allmänheten för de åtgärder som företaget 
vidtar och ingår inom ramen för 
företagens sociala ansvar (CSR).

Or. fr

Ändringsförslag 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kommissionen ska lägga fram en 
förteckning över konfliktdrabbade 
områden och högriskområden, i samråd 
med en kommitté bestående av 
medlemsstater och 
näringslivsrepresentanter. Den berörda 
kommittén ska lägga till eller ta bort 
poster på förteckningen över 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden efter en rimlig tidsperiod.

Or. en
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Motivering

De ekonomiska aktörerna måste ha en tillräcklig nivå av rättssäkerhet i sin 
näringsverksamhet.

Ändringsförslag 83
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Många nuvarande och potentiella 
framtida system för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan skulle kunna bidra till att 
uppfylla målen med förordningen. Det 
finns redan industriprogram som syftar 
till att bryta förbindelsen mellan 
konflikter och anskaffning av tenn, tantal, 
volfram och guld. Till dessa program 
används oberoende externa granskare för 
att certifiera smältverk och 
anrikningsverk, med system på plats för 
att garantera att mineraler endast 
anskaffas från konfliktfria områden. Det 
finns ett ömsesidigt erkännande mellan 
dessa program som beaktas i 
unionssystemet. Kriterierna och 
förfarandena för erkännande av dessa 
program måste dock förtydligas så att de 
följer hög standard och man undviker en 
dubbelgranskning.

Or. en

Motivering

Många företag genomför redan tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan genom nuvarande 
framgångsrika initiativ. Dessa initiativ bör beaktas i unionssystemet genom en process för 
ömsesidigt erkännande.
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Ändringsförslag 84
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Många befintliga frivilliga system 
för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
skulle kunna bidra till att uppfylla målen 
med förordningen.

Kriterierna och förfarandena för 
erkännande av dessa program måste 
förtydligas så att de följer hög standard 
och man undviker en dubbelgranskning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Många befintliga system för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
skulle kunna bidra till att uppfylla målen 
med förordningen. Kriterierna och 
förfarandena för erkännande av dessa 
program måste dock förtydligas så att de 
följer hög standard och man undviker en 
dubbelgranskning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror.
Företagen har emellertid också 
rapporterat om otaliga svårigheter vid 
tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på grund av de utdragna 
och komplexa globala leveranskedjorna 
som omfattar ett stort antal aktörer som 
ofta inte är tillräckligt medvetna om eller 
intresserade av de etiska problemen. 
Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning 
av råvaror och den eventuella effekten på 
framför allt små och medelstora företags 
konkurrenskraft bör övervakas av 
kommissionen.

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror.
I överensstämmelse med OECD:s 
riktlinjer tas hänsyn till att tillbörlig 
aktsamhet i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden innebär praktiska 
utmaningar och att flexibilitet därför 
krävs vid tillämpningen av den. 
Karaktären på och omfattningen av den 
tillbörliga aktsamhet som är lämplig för 
ett företags individuella omständigheter 
är beroende av en rad faktorer, däribland 
dess storlek och ställning i leveranskedjan
med fullt beaktande av utmaningarna för
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på flexibilitet beroende 
på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i fråga om små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 87
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror.
Företagen har emellertid också 
rapporterat om otaliga svårigheter vid 
tillämpningen av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på grund av de utdragna 
och komplexa globala leveranskedjorna 
som omfattar ett stort antal aktörer som 
ofta inte är tillräckligt medvetna om eller 
intresserade av de etiska problemen. 
Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning 
av råvaror och den eventuella effekten på 
framför allt små och medelstora företags 
konkurrenskraft bör övervakas av 
kommissionen.

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror.
I överensstämmelse med OECD:s 
riktlinjer tas hänsyn till att tillbörlig 
aktsamhet i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden innebär praktiska 
utmaningar och att flexibilitet därför 
krävs vid tillämpningen av den. 
Karaktären på och omfattningen av den 
tillbörliga aktsamhet som är lämplig för 
ett företags individuella omständigheter 
är beroende av en rad faktorer, däribland 
dess storlek och ställning i leveranskedjan
med fullt beaktande av utmaningarna för
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på flexibilitet beroende 
på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i fråga om små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 88
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 



AM\1051627SV.doc 45/329 PE549.420v01-00

SV

ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
Företagen har emellertid också rapporterat 
om otaliga svårigheter vid tillämpningen av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på 
grund av de utdragna och komplexa 
globala leveranskedjorna som omfattar ett 
stort antal aktörer som ofta inte är 
tillräckligt medvetna om eller intresserade 
av de etiska problemen. Kostnaden för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror och den 
eventuella effekten på framför allt små och 
medelstora företags konkurrenskraft bör 
övervakas av kommissionen.

ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror.
Det frivilliga självcertifieringssystemet 
innebär en konkurrensfördel för 
deltagande företag. Företagen har 
emellertid också rapporterat om otaliga 
svårigheter vid tillämpningen av tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan på grund av de 
utdragna och komplexa globala 
leveranskedjorna som omfattar ett stort 
antal aktörer som ofta inte är tillräckligt 
medvetna om eller intresserade av de etiska 
problemen. Ett obligatoriskt system är 
dessutom inte önskvärt och bör om 
möjligt undvikas i framtida översyner av 
förordningen. Ett obligatoriskt system 
skulle kunna fungera som en hindrande 
tröskel för nya små och medelstora 
företag, som kan missbrukas av redan 
etablerade företag som har resurser att 
hantera ett obligatoriskt system.
Kostnaden för en ansvarsfull anskaffning 
av råvaror och den eventuella effekten på 
framför allt små och medelstora företags 
konkurrenskraft bör övervakas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 89
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
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företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
Företagen har emellertid också rapporterat 
om otaliga svårigheter vid tillämpningen av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på 
grund av de utdragna och komplexa 
globala leveranskedjorna som omfattar ett 
stort antal aktörer som ofta inte är 
tillräckligt medvetna om eller intresserade 
av de etiska problemen. Kostnaden för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror och den 
eventuella effekten på framför allt små och 
medelstora företags konkurrenskraft bör 
övervakas av kommissionen.

företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
Företagen har emellertid också rapporterat 
om otaliga svårigheter vid tillämpningen av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på 
grund av de utdragna och komplexa 
globala leveranskedjorna som omfattar ett 
stort antal aktörer som ofta inte är 
tillräckligt medvetna om eller intresserade 
av de etiska problemen. Kostnaden för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror, en 
oberoende extern granskning och den 
eventuella effekten på framför allt små och 
medelstora företags konkurrenskraft bör 
övervakas och rapporteras av 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Med tanke på de betydande kostnaderna för att införa tillbörlig aktsamhet, i synnerhet för 
små och medelstora företag, är det viktigt att kommissionen övervakar och rapporterar om 
kostnaderna för ansvarsfull anskaffning och oberoende extern granskning och deras effekt på 
konkurrenskraften.

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer tar hänsyn till leveranskedjornas komplexitet och behovet av 
proportionerliga krav på tillbörlig aktsamhet anpassade till företagens individuella 
omständigheter. Därför följer riktlinjerna en strategi som grundar sig på flexibilitet beroende 
på flera faktorer inklusive ett företags storlek. Detta medför även att skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet kommer att tillämpas mer flexibelt och gradvis i fråga om små och 
medelstora företag. Detta är särskilt betydelsefullt i sektorer som t.ex. juvelerarbranschen, 
där många småföretag och hantverkare med mycket begränsad kapacitet är sysselsatta.

Ändringsförslag 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Företag i unionen har i det offentliga 
samrådet uttryckt sitt intresse för en 
ansvarsfull anskaffning av mineraler och 
rapporterat om industrins nuvarande 
program för att uppfylla målen för 
företagens sociala ansvar, kundernas 
önskemål och en säker tillgång på råvaror. 
Företagen har emellertid också rapporterat 
om otaliga svårigheter vid tillämpningen av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan på 
grund av de utdragna och komplexa 
globala leveranskedjorna som omfattar ett 
stort antal aktörer som ofta inte är 
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tillräckligt medvetna om eller intresserade 
av de etiska problemen. Kostnaden för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror och den 
eventuella effekten på framför allt små och 
medelstora företags konkurrenskraft bör 
övervakas av kommissionen.

tillräckligt medvetna om eller intresserade 
av de etiska problemen. Kostnaden och de 
administrativa effekterna för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror och den 
eventuella effekten på framför allt små och 
medelstora företags konkurrenskraft bör 
övervakas av kommissionen.
Kommissionen ska också bistå de små och 
medelstora företagen med ekonomiskt 
stöd och informationsutbyte för att införa 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Viss flexibilitet krävs för att möta 
utmaningarna på grund av kraven i 
OECD:s riktlinjer om skyldigheten att 
iaktta tillbörlig aktsamhet. Kravens natur 
och omfattning måste motsvara de 
ansvariga importörernas egenskaper i 
fråga om företagets storlek, platsen där 
verksamheten bedrivs, förhållandena i ett 
visst land samt de aktuella produkternas 
eller tjänsternas sektor och natur. Det är 
därför nödvändigt att utesluta 
mikroföretag från förordningens 
tillämpningsområde.

Or. it

Ändringsförslag 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) EU-företag som frivilligt inrättar ett 
ansvarsfullt system för anskaffning av 
mineraler erhåller en certifiering som 
kommissionen beviljar i form av en 
märkning.

Or. fr

Motivering

Inrättandet av en EU-märkning för ansvarsfullt företagande för de företag som vill ta initiativ 
till tillbörlig aktsamhet är ett stimulerande och frivilligt system som på längre sikt kan skapa 
ett marknadstryck på andra aktörer i leveranskedjan. Märkningen skulle inte anbringas på 
produkterna. EU-företag kan ange den på sina webbplatser eller använda den i sina 
kommunikationsstrategier.

Ändringsförslag 94
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kommissionen bör, i samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten ta fram en 
allmänt tillgänglig handbok för företag 
som förklarar hur kriterierna för de 
områden som kan beröras av denna 
förordning bäst ska tillämpas. Detta är 
viktigt för att skapa tydlighet och säkerhet 
för och samstämmighet bland de 
ekonomiska aktörerna, i synnerhet för 
små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

I ljuset av den oro som företag som vill införa tillbörlig aktsamhet i deras leveranskedjor har 
uttryckt, är det viktigt att kommissionen tar fram en handbok som förklarar hur definitionen 



PE549.420v01-00 50/329 AM\1051627SV.doc

SV

på konfliktdrabbade områden och högriskområden som anges i artikel 2 bäst ska tillämpas.

Ändringsförslag 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I det gemensamma meddelandet av 
den 5 mars 20141a föreslår kommissionen 
och unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice 
ordförande för kommissionen att man 
vidtar kompletterande åtgärder för att 
främja en ansvarsfull anskaffning och på 
det viset skapa en hög nivå av deltagande 
från företagens sida med beaktande av 
skyldigheten att iaktta tillbörlig 
aktsamhet, framför allt för små och 
medelstora företag samt mikroföretag. 

__________________
1a Det gemensamma meddelandet till 
Europaparlamentet och rådet med titeln 
Ansvarsfull anskaffning av mineraler 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, av den 5 mars 2014 
(JOIN(2014)0008 final).

Or. it

Ändringsförslag 96
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

vedertagna flaskhalsar i sina respektive
leveranskedjor med stort inflytande över 
den tillbörliga aktsamhet som iakttas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna. En 
unionsförteckning över ansvarstagande
flaskhalsaktörer kan därför ge företag i 
senare led insyn och säkerhet i syfte att 
genomföra åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan. I 
överensstämmelse med OECD:s riktlinjer 
bör flaskhalsaktörer genomgå oberoende 
extern granskning av sina åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan även 
i syfte att tas upp på förteckningen över 
ansvarstagande aktörer. Flaskhalsaktörer 
utanför Europeiska unionen bör även ha 
möjlighet att tas med på förteckningen för 
att den ska få en global omfattning.

Or. en

Motivering

För att bättre återspegla tillvägagångssättet i OECD:s riktlinjer för flaskhalsar och extern 
granskning.

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Smältverk och anrikningsverk är
vedertagna flaskhalsar i sina respektive
leveranskedjor med stort inflytande över 
den tillbörliga aktsamhet som iakttas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna. En 
unionsförteckning över ansvarstagande
flaskhalsaktörer kan därför ge företag i 
senare led insyn och säkerhet i syfte att 
genomföra åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan. I 
överensstämmelse med OECD:s riktlinjer 
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smältverk och anrikningsverk kan därför 
ge företag i senare led insyn och säkerhet
när det gäller åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan.

bör flaskhalsaktörer genomgå oberoende 
extern granskning av sina åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan även 
i syfte att tas upp på förteckningen över 
ansvarstagande aktörer. Flaskhalsaktörer 
utanför Europeiska unionen bör även ha 
möjlighet att tas med på förteckningen för 
att den ska få en global omfattning.

Or. en

Motivering

För att bättre återspegla tillvägagångssättet i OECD:s riktlinjer för flaskhalsar och extern 
granskning.

Ändringsförslag 98
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Smältverk och anrikningsverk är 
viktiga länkar i globala leveranskedjor för 
mineraler eftersom de vanligtvis är det 
sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt 
kan säkerställas genom insamling, 
redovisning och kontroll av uppgifter om 
mineralernas ursprung och kontrollkedja. 
Efter denna bearbetningsfas bedöms det 
ofta vara ogenomförbart att spåra 
mineralernas ursprung. En 
unionsförteckning över ansvarstagande 
smältverk och anrikningsverk kan därför ge 
företag i senare led insyn och säkerhet när 
det gäller åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan. Kommissionen bör göra 
unionsförteckningen lättillgänglig för 
allmänheten för att göra 
självcertifieringssystemet synligt och öka 
allmänhetens medvetande om dess 
existens, effektivitet och funktion.
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Or. en

Ändringsförslag 99
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Smältverk och anrikningsverk är
viktiga länkar i globala leveranskedjor för 
mineraler eftersom de vanligtvis är det 
sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt 
kan säkerställas genom insamling, 
redovisning och kontroll av uppgifter om 
mineralernas ursprung och kontrollkedja.

(13) Smältverk och anrikningsverk är
vedertagna flaskhalsar i sina respektive
leveranskedjor med stort inflytande över 
den tillbörliga aktsamhet som iakttas i 
leveranskedjan i utvinningsländerna. En 
unionsförteckning över ansvarstagande
flaskhalsaktörer kan därför ge företag i 
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Efter denna bearbetningsfas bedöms det 
ofta vara ogenomförbart att spåra 
mineralernas ursprung. En 
unionsförteckning över ansvarstagande
smältverk och anrikningsverk kan därför 
ge företag i senare led insyn och säkerhet
när det gäller åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan.

senare led insyn och säkerhet i syfte att 
genomföra åtgärder för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan. I 
överensstämmelse med OECD:s riktlinjer 
bör flaskhalsaktörer genomgå oberoende 
extern granskning av sina åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan även 
i syfte att tas upp på förteckningen över 
ansvarstagande aktörer. Flaskhalsaktörer 
utanför Europeiska unionen bör även ha 
möjlighet att tas med på förteckningen för 
att den ska få en global omfattning.

Or. en

Motivering

För att bättre återspegla tillvägagångssättet i OECD:s riktlinjer för flaskhalsar och extern 
granskning.

Ändringsförslag 101
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Smältverk och anrikningsverk är 
viktiga länkar i globala leveranskedjor för 
mineraler eftersom de vanligtvis är det 
sista steget där tillbörlig aktsamhet faktiskt 
kan säkerställas genom insamling, 
redovisning och kontroll av uppgifter om 
mineralernas ursprung och kontrollkedja. 
Efter denna bearbetningsfas bedöms det 
ofta vara ogenomförbart att spåra 
mineralernas ursprung och kontrollkedja.
Detsamma gäller återvunna metaller som 
har kommit ännu längre i 
bearbetningsprocessen. Allmänt 
tillgängliga unionsförteckningar över 
ansvarstagande smältverk, importörer och 
anrikningsverk kan därför ge företag och 



AM\1051627SV.doc 55/329 PE549.420v01-00

SV

konsumenter i senare led insyn och 
säkerhet när det gäller åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.
Dessa förteckningar bör offentliggöras i 
samråd med OECD, London Bullion 
Market Association, programmet för 
konfliktfria smältverk, programmet för 
ansvarstagande juvelerare och andra 
liknande program.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra de företag som iakttar tillbörlig aktsamhet i sina leveranskedjor 
allmänt synliga. Därför är det viktigt att förteckningarna är helt offentliga. Dessa 
förteckningar bör utformas i samråd med befintliga framgångsrika program för tillbörlig 
aktsamhet.

Ändringsförslag 102
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 103
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) De smältverk och anrikningsverk 
som förädlar och importerar mineraler 
och anrikade mineraler är skyldiga att 
tillämpa unionssystemet för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan i enlighet med 
denna förordning.

Or. fr

Motivering

Smältverk och anrikningsverk är ”nyckelaktörer” i leveranskedjan eftersom de deltar i 
förädlingen av mineraler och anrikade mineraler. De kan därför samla in, förmedla och 
kontrollera informationen om mineralernas ursprung och de olika aktörer som ansvarade för 
dem. Förordningen bör därför vara tvingande för dem.

Ändringsförslag 104
Bernd Lange

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Användning av alla mineraler och 
metaller som omfattas av denna 
förordning bör ske i överensstämmelse 
med förordningens krav. Importörer 
måste ovillkorligen iaktta förordningens 
bestämmelser.

Or. de
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Ändringsförslag 105
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) EU:s små och medelstora företag 
som importerar mineraler och metaller 
samt inrättar system för tillbörlig 
aktsamhet erhåller ekonomiskt stöd 
genom kommissionens Cosmeprogram.

Or. fr

Motivering

De små och medelstora företag som avses i denna förordning kan ställas inför tekniska eller 
ekonomiska svårigheter för att inrätta system för tillbörlig aktsamhet eller för att genomföra 
revisioner i sina leveranskedjor. De bör därför kunna erhålla ekonomiskt stöd inom ramen för 
kommissionens nya Cosmeprogram för företagens konkurrenskraft och små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 106
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av de 
ansvarstagande importörernas 
självcertifiering genom att utföra lämpliga 
kontroller i efterhand för att verifiera att 
självcertifierade ansvarstagande 
importörer av de mineraler och/eller 
metaller som omfattas av denna 
förordning uppfyller kraven på tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan. Register över 

(14) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av aktörernas 
skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet
genom att utföra lämpliga kontroller i 
efterhand. Register över sådana kontroller 
bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna 
ansvarar för att fastställa vilka påföljder 
som ska tillämpas vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning.
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sådana kontroller bör sparas i minst fem år. 
Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att genomföra denna förordning föreslår vi en enda EU-omfattande behörig myndighet i 
stället för 28 nationella myndigheter. Detta skulle låta oss minska det byråkratiska 
förfarandet då företagen inte skulle behöva ha att göra med 28 olika myndigheter. Vidare 
anser vi att förekomsten av en enda behörig myndighet är den mest kostnadseffektiva 
lösningen med den lägsta kostnaden för skattebetalarna i hela EU.
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Ändringsförslag 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av aktörernas 
skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet
genom att utföra lämpliga kontroller i 
efterhand. Register över sådana kontroller 
bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna 
ansvarar för att fastställa vilka påföljder 
som ska tillämpas vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 109
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av de 
ansvarstagande importörernas
självcertifiering genom att utföra lämpliga 
kontroller i efterhand för att verifiera att
självcertifierade ansvarstagande 
importörer av de mineraler och/eller 
metaller som omfattas av denna förordning 
uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i 

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

leveranskedjan. Register över sådana 
kontroller bör sparas i minst fem år. 
Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

För syftet med denna förordning är, ”egen försäkran” en lämpligare term än 
”självcertifiering.”

Ändringsförslag 110
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter är ansvariga för att säkerställa 
en enhetlig efterlevnad av aktörernas 
skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet
genom att utföra lämpliga kontroller i 
efterhand. Register över sådana kontroller 
bör sparas i minst fem år. Medlemsstaterna 
ansvarar för att fastställa vilka påföljder 
som ska tillämpas vid överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 112
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Medlemsstaterna ansvarar för att fastställa 
vilka påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I syfte att förbättra det effektiva 
genomförandet av denna förordning och 
åtgärda utvecklingsbehov som har ett 
direkt samband med exploateringen av 
naturresurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden kommer 
kompletterande åtgärder att genomföras. 
Kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten kommer att tillämpa och 
ytterligare utveckla en integrerad EU-
strategi för ansvarsfull anskaffning av 
råvaror såsom den initierats i det 
gemensamma meddelandet till 
Europaparlamentet och rådet med titeln 
”Ansvarsfull anskaffning av mineraler 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: mot en integrerad EU-
strategi” (JOIN(2014)0008). I synnerhet 
kommer främjandet av ansvarsfull 
anskaffning av naturresurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden och inrättandet av 
nationella och internationella ramar för 
ansvarsfull anskaffning av råvaror att 
integreras i inrikes- och utrikespolitiken 
och särskilt i politiska och strategiska 
dialoger med partnerländer, lokala 
myndigheter och privata aktörer. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt att 
ta itu med den hantverksmässiga och 
informella gruvsektorns bidrag och 
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utmaningar när det gäller lokal 
försörjning och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 114
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Dessutom bör det åligga 
kommissionen att ge importörerna 
tillgång till en förteckning över 
ansvarsfulla smältverk och 
anrikningsverk, så att det blir lättare för 
dem att orientera sig.

Or. de

Ändringsförslag 115
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I syfte att förbättra det effektiva 
genomförandet av denna förordning och 
åtgärda utvecklingsbehov som har ett 
direkt samband med exploateringen av 
naturresurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden kommer 
kompletterande åtgärder att genomföras. 
Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten kommer att 
tillämpa och ytterligare utveckla en 
integrerad EU-strategi för ansvarsfull 
anskaffning av råvaror så som den 
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initierats i det gemensamma meddelandet 
till Europaparlamentet och rådet med 
titeln ”Ansvarsfull anskaffning av 
mineraler från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden: mot en integrerad 
EU-strategi” (JOIN(2014)0008). I 
synnerhet kommer främjandet av 
ansvarsfull anskaffning av naturresurser 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden och inrättandet av 
nationella och internationella ramar för 
ansvarsfull anskaffning av råvaror att 
integreras i inrikes- och utrikespolitiken 
och särskilt i politiska och strategiska 
dialoger med partnerländer, lokala 
myndigheter och privata aktörer. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt att 
ta itu med den hantverksmässiga och 
informella gruvsektorns bidrag och 
utmaningar när det gäller lokal 
försörjning och hållbar utveckling.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I syfte att förbättra det effektiva 
genomförandet av denna förordning och 
åtgärda utvecklingsbehov som har ett 
direkt samband med exploateringen av 
naturresurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden kommer 
kompletterande åtgärder att genomföras. 
Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten kommer att 
tillämpa och ytterligare utveckla en 
integrerad EU-strategi för ansvarsfull 
anskaffning av råvaror så som den 
initierats i det gemensamma meddelandet 
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till Europaparlamentet och rådet med 
titeln ”Ansvarsfull anskaffning av 
mineraler från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden: mot en integrerad 
EU-strategi” (JOIN(2014)0008). I 
synnerhet kommer främjandet av 
ansvarsfull anskaffning av naturresurser 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden och inrättandet av 
nationella och internationella ramar för 
ansvarsfull anskaffning av råvaror att 
integreras i inrikes- och utrikespolitiken
och särskilt i politiska och strategiska 
dialoger med partnerländer, lokala 
myndigheter och privata aktörer. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt att 
ta itu med den hantverksmässiga och 
informella gruvsektorns bidrag och 
utmaningar när det gäller lokal 
försörjning och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
11 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 

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

allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att ändra bilaga I och bilaga II 
till denna förordning ska kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter för att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 290 i EUF-fördraget och följa de 
bestämmelser som anges i denna
förordning.

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

Or. en

Ändringsförslag 119
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att ändra bilaga I och bilaga Ia 
till denna förordning ska kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter för att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 290 i EUF-fördraget och följa de 
bestämmelser som anges i denna
förordning.

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att säkerställa ett korrekt 
genomförande av denna förordning bör
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. De 
genomförandebefogenheter som rör 
förteckningen över ansvarstagande 
smältverk och anrikningsverk och 

(15) För att utvidga omfattningen 
avseende naturresurser i denna förordning
ska kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter för att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget och följa de 
bestämmelser som anges i denna
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förteckningen över medlemsstaternas 
behöriga myndigheter bör utövas i 
enlighet med förordning (EU) 
nr 182/201111.

förordning.

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör regelbundet se 
över sina åtaganden i fråga om finansiellt 
och politiskt stöd till konfliktdrabbade 
områden och högriskområden där tenn, 
tantal, volfram och guld utvinns, framför 
allt området kring de afrikanska stora 
sjöarna, för att säkerställa en konsekvent 
politik och för att uppmuntra till och 
stärka respekten för goda styrelseformer, 
rättsstatsprincipen och framför allt etisk 
utvinning.

Or. en

Ändringsförslag 122
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att garantera ett effektivt 
genomförande av denna förordning bör 
en övergångsperiod på två år införas så 
att kommissionen får möjlighet att 
upprätta ett system för 
tredjepartsgranskning och så att 
ansvarstagande importörer får tid att 
bekanta sig med sina skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Joachim Schuster
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) Kommissionen bör regelbundet 
rapportera till rådet och Europaparlamentet 
om systemets verkan. Senast tre år efter 
ikraftträdandet och därefter vart sjätte år 
bör kommissionen se över denna 
förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 
främjandet av ansvarsfull anskaffning av 
de mineraler som omfattas från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. de

Ändringsförslag 125
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 126
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 127
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör regelbundet 
rapportera till rådet och 
Europaparlamentet om systemets verkan.
Senast tre år efter ikraftträdandet och 
därefter vart sjätte år bör kommissionen se 
över denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet när det gäller 
främjandet av ansvarsfull anskaffning av 

(16) Kommissionen bör regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och
rådet om systemets verkan. Två år efter 
ikraftträdandet och därefter vart tredje år 
bör kommissionen se över denna 
förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet samt de senaste 
påvisbara effekterna av systemet på 
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de mineraler som omfattas från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden. Dessa rapporter kan vid 
behov åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag, som även kan omfatta 
obligatoriska åtgärder.

marken när det gäller främjandet av 
ansvarsfull anskaffning av de mineraler 
som omfattas från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden samt 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. I samband med översynen bör 
kommissionen grundligt analysera och 
utvärdera alla aspekter av förordningen, 
dess effekter och kostnader, med 
beaktande av den procentuella 
marknadsandel som certifierats som 
konfliktfri för varje mineral som omfattas 
av förordningen, den procentuella 
andelen smältverk, anrikningsverk och 
importörer som tillämpar tillbörlig 
aktsamhet, all eventuell avledning av 
handel från gruvområden och dess 
effekter på utkomstmöjligheterna för 
människor som arbetar på marken, med 
särskild uppmärksamhet på den
hantverksmässiga gruvsektorn. Översynen 
bör dessutom inkludera omfattande 
kontakter med regeringar, företag och det 
lokala civila samhället samt med dem på 
marken som direkt drabbas i 
konfliktdrabbade områden. Dessa 
rapporter kan vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen gör en grundlig analys av alla aspekter av förordningens 
effekter, framför allt i vilken utsträckning den kan begränsa möjligheterna för väpnade 
grupper och säkerhetsstyrkor att handla med tenn, tantal och volfram, malmer av dessa 
metaller, samt guld. Denna analys bör rapporteras till Europaparlamentet och rådet.

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

Förslag till förordning
Skäl 16



AM\1051627SV.doc 73/329 PE549.420v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 129
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 130
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I sitt gemensamma meddelande av 
den 5 mars 2014 åtog sig kommissionen 
och unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik att 
utforma kompletterande åtgärder som 
leder till en integrerad EU-strategi för 
ansvarsfull anskaffning parallellt med 
denna förordning, inte bara för att nå en 
hög deltagandegrad bland företag i 
unionssystemet enligt denna förordning 
utan också för att se till att en global, 
konsekvent och heltäckande strategi 
tillämpas för att främja ansvarsfull 
anskaffning från konfliktdrabbade 
områden.

Or. en

Motivering

Konfliktmineraler är bara en av de faktorer som driver fram väpnade konflikter. Ofta är 
andra politiska, ekonomiska och sociala orsaker de viktigaste pådrivande faktorerna och de 
måste beaktas. Det är därför viktigt att denna förordning sätts in i ett bredare spektrum av 
insatser och åtgärder som är avsedda att förebygga och avsluta beväpnade konflikter.

Ändringsförslag 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för självcertifiering av 

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

tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 
att begränsa möjligheterna för väpnade 
grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla 
med tenn, tantal och volfram, malmer av 
dessa metaller, samt guld och för att 
minska möjligheterna att finansiera 
krigsaktiviteter som får dramatisk effekt 
på lokalsamhället, i första hand kvinnor 
och barn. Systemet är utformat för att ge 
insyn och säkerhet när det gäller 
importörers, smältverks och 
anrikningsverks anskaffning av råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

__________________ __________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan utformat för att:
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anrikningsverks anskaffning av råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

__________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, 
OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

Or. en

Ändringsförslag 133
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för egen försäkran av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 
att begränsa och eliminera möjligheterna 
för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor12

att handla med tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld. 
Systemet är utformat för att ge insyn och 
säkerhet när det gäller importörers, 
smältverks och anrikningsverks 
anskaffning av råvaror från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

__________________ __________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
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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).

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

I denna förordning är ”egenförsäkran” en lämpligare term än ”självcertifiering”.

Ändringsförslag 134
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
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en). en).

Or. de

Ändringsförslag 135
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan utformat för att:

__________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, 
OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

Or. en

Ändringsförslag 136
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan i syfte att begränsa
möjligheten till anskaffning av, transport 
och handel med naturresurser för att 
finansiera konflikter och/eller gynna 
kränkningar av eller övergrepp mot de 
mänskliga rättigheterna. Systemet är 
utformat för att ge ökad säkerhet och insyn 
när det gäller företags anskaffning från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden och hjälpa dem 
respektera mänskliga rättigheter och 
undvika att bidra till konflikter genom 
sina aktiviteter och anskaffningsbeslut.

__________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet (OECD
Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, 
OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

Or. en

Motivering

Målsättningen grundas på kommissionens föreslagna mål och inkluderar ytterligare mål och 
formuleringar från kommissionens konsekvensbedömning och OECD:s riktlinjer. EU:s system 
för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan bör ha ett bredare syfte än kommissionens förslag, 
där syftet begränsas till att minska möjligheterna för vissa aktörer att handla med de 
mineraler det gäller. Syftet bör vara ambitiösare: att bryta kopplingen mellan anskaffning, 
transport, handel, hantering och export av naturresurser och konflikter och kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.
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Ändringsförslag 137
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________ __________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

Or. en

Ändringsförslag 138
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas ett 
unionssystem för självcertifiering av 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte 

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

att begränsa möjligheterna för väpnade 
grupper och säkerhetsstyrkor12 att handla 
med tenn, tantal och volfram, malmer av 
dessa metaller, samt guld. Systemet är 
utformat för att ge insyn och säkerhet när 
det gäller importörers, smältverks och 
anrikningsverks anskaffning av råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

__________________ __________________
12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

12 Väpnade grupper och säkerhetsstyrkor 
definieras i bilaga II till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas: 
Second Edition, OECD Publishing, OECD 
(2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en).

(Denna ändring är tillämplig på hela 
rättsakten.)

Or. en

Motivering

I syfte att påskynda lagstiftningsförfarandet införs genom detta ändringsförslag en tanke som 
lagts fram av Nederländerna och som för närvarande diskuteras i rådet. Ändringsförslaget 
har lagts fram för att ge kammaren en möjlighet att tidigt diskutera detta förslag och inta en 
ståndpunkt.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Öka visshet kring och insyn i 
leveranspraxis för företag som anskaffar
naturresurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.
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Or. en

Motivering

Målsättningen grundas på kommissionens föreslagna mål och inkluderar ytterligare mål och 
formuleringar från kommissionens konsekvensbedömning och OECD:s riktlinjer.

Ändringsförslag 140
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Öka visshet kring och insyn i 
leveranspraxis för företag som anskaffar 
naturresurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

Or. en

Motivering

Målsättningen grundas på kommissionens föreslagna mål och inkluderar ytterligare mål och 
formuleringar från kommissionens konsekvensbedömning och OECD:s riktlinjer.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Begränsa möjligheten till anskaffning 
av, transport och handel med 
naturresurser för att finansiera konflikter 
och/eller gynna kränkningar eller 
missbruk av de mänskliga rättigheterna.
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Or. en

Motivering

Det nya målet b ändrar förslagets formulering vad gäller möjligheterna som systemet är 
avsett att ”begränsa”. EU:s system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan bör ha ett 
bredare syfte än kommissionens förslag, där syftet begränsas till att minska möjligheterna för 
vissa aktörer att handla med de mineraler det gäller. Syftet bör vara ambitiösare: att bryta 
kopplingen mellan anskaffning, transport, handel, hantering och export av naturresurser och 
konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 142
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Begränsa möjligheten till anskaffning 
av, transport och handel med 
naturresurser för att finansiera konflikter 
och/eller gynna kränkningar eller 
missbruk av de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Motivering

Det nya målet b ändrar förslagets formulering vad gäller möjligheterna som systemet är 
avsett att ”begränsa”. EU:s system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan bör ha ett 
bredare syfte än kommissionens förslag, där syftet begränsas till att minska möjligheterna för 
vissa aktörer att handla med de mineraler det gäller. Syftet bör vara ambitiösare: att bryta 
kopplingen mellan anskaffning, transport, handel, hantering och export av naturresurser och 
konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hjälpa företag att iaktta de mänskliga 
rättigheterna och att undvika att bidra till 
konflikter genom sin verksamhet och 
beslut om anskaffning.

Or. en

Motivering

I det nya målet c införs det bakomliggande syftet med tillbörlig aktsamhet enligt definitionen 
på sidan 13 i OECD:s riktlinjer. I OECD:s riktlinjer heter det att tillbörlig aktsamhet är en 
ständigt pågående, proaktiv och reaktiv process genom vilken företag kan se till att de iakttar 
de mänskliga rättigheterna och inte bidrar till konflikter. Riskbaserad tillbörlig aktsamhet 
handlar enligt riktlinjerna om de åtgärder företag bör vidta för att förhindra eller dämpa 
negativa konsekvenser i samband med sin verksamhet eller beslut om anskaffning.

Ändringsförslag 144
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hjälpa företag att iaktta de mänskliga 
rättigheterna och att undvika att bidra till 
konflikter genom sin verksamhet och 
beslut om anskaffning.

Or. en

Motivering

I det nya målet c infogas det bakomliggande syftet med tillbörlig aktsamhet enligt definitionen 
på sidan 13 i OECD:s riktlinjer. I OECD:s riktlinjer heter det att tillbörlig aktsamhet är en 
ständigt pågående, proaktiv och reaktiv process genom vilken företag kan se till att de iakttar 
de mänskliga rättigheterna och inte bidrar till konflikter. Riskbaserad tillbörlig aktsamhet 
handlar enligt riktlinjerna om de åtgärder företag bör vidta för att förhindra eller dämpa 
negativa konsekvenser i samband med sin verksamhet eller beslut om anskaffning.
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Ändringsförslag 145
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 



PE549.420v01-00 86/329 AM\1051627SV.doc

SV

Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I denna förordning är ”självdeklaration” en lämpligare term än ”självcertifiering”.
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Ändringsförslag 149
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för de unionsimportörer 
som importerar mineraler och metaller 
som innehåller tenn, tantal, volfram och 
guld, i enlighet med vad som fastställs i 
bilaga I.

Or. de

Ändringsförslag 150
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för de unionsimportörer 
som väljer att självcertifiera sig som 
ansvarstagande importörer av mineraler 
och metaller som innehåller eller består av 
tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet 
med vad som fastställs i bilaga I. Metaller 
som rimligtvis kan antas vara återvunna 
exkluderas från denna förordnings 
omfattning.

Or. en

Motivering

I linje med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler från 
konfliktdrabbade områden och högriskområden undantas metaller som rimligtvis kan antas 
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vara återvunna från denna förordnings omfattning.

Ändringsförslag 151
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I denna förordning fastställs skyldigheter 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för de unionsaktörer som
ska vara självcertifierade som
ansvarstagande importörer av mineraler 
och metaller som innehåller eller består av 
tenn, tantal, volfram och guld, i enlighet 
med vad som fastställs i bilaga I. Metaller 
som rimligtvis kan antas vara återvunna 
exkluderas från denna förordnings 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metaller som rimligtvis kan antas vara 
återvunna exkluderas från denna 
förordnings omfattning.

Or. it

Ändringsförslag 153
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen behövs inte längre eftersom ett bredare tillämpningsområde föreslås för de 
resurser som omfattas.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen behövs inte längre eftersom ett bredare tillämpningsområde föreslås för de 
resurser som omfattas.

Ändringsförslag 155
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) omfattade resurser: alla naturresurser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) omfattade resurser: alla naturresurser 
som anges i bilaga I, vilken regelbundet 
kan ändras i enlighet med denna 
förordning.

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 
(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 
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obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) OECD:s riktlinjer för tillbörlig 
aktsamhet: Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: andra upplagan, OECD 
Publishing (OECD (2013)) med samtliga 
rekommendationer från rådet, bilagor och 
tillägg, som regelbundet kan ändras eller 
bytas.

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. 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 
DiligenceGuidance 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.

Ändringsförslag 158
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) OECD:s riktlinjer för tillbörlig 
aktsamhet: Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas: andra upplagan, OECD 
Publishing (OECD (2013)) med samtliga 
rekommendationer från rådet, bilagor och 
tillägg, som regelbundet kan ändras eller 
bytas.

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.

Ändringsförslag 159
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) omfattade resurser: alla naturresurser 
som anges i bilaga I, vilken regelbundet 
kan ändras i enlighet med denna 
förordning.
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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.

Ändringsförslag 160
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) omfattade resurser: alla naturresurser 
som anges i bilaga I, vilken regelbundet 
kan ändras i enlighet med denna 
förordning.

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 
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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.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) omfattade produkter: alla omfattade 
resurser och produkter som utgör eller 
innehåller omfattade resurser.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag gäller enbart råvaror från omfattade resurser och vissa bearbetade 
metaller. Därför finns det inga garantier för att mineralerna i produkter som införs på den 
europeiska marknaden har anskaffats ansvarsfullt. Det är inte en enskild länk i 
försörjningskedjan som är ansvarig för att tillämpa tillbörlig aktsamhet och den har inte 
utformats för att bli effektiv om den tillämpas på det viset. Genom detta ändringsförslag 
breddas tillämpningsområdet till produkter som innehåller omfattade resurser och därmed 
företag som ligger tidigare i tillverkningsprocessen.

Ändringsförslag 162
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) omfattade produkter: alla omfattade 
resurser och produkter som utgör eller 
innehåller omfattade resurser.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag gäller enbart råvaror från omfattade resurser och vissa bearbetade 
metaller. Följaktligen finns det inga garantier för att mineralerna i produkter som införs på 
den europeiska marknaden har anskaffats ansvarsfullt. Det är inte en enskild länk i 
försörjningskedjan som är ansvarig för att tillämpa tillbörlig aktsamhet och den har inte 
utformats för att bli effektiv om den tillämpas på det viset. Genom detta ändringsförslag 
breddas tillämpningsområdet till produkter som innehåller omfattade resurser och därmed 
företag som ligger tidigare i tillverkningsprocessen.

Ändringsförslag 163
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ad) återvunna resurser: återvunna 
produkter avsedda för slutanvändare eller 
som har konsumerats, eller stycken av 
förädlade resurser som uppstått vid 
produkttillverkning, inklusive överskott, 
föråldrat, defekt och överblivet material 
som innehåller förädlade eller bearbetade 
resurser som är lämpliga att återvinna vid 
produktionen av annat material. 
Mineraler som är delvis bearbetade, 
obearbetade eller som är en biprodukt 
från annan malm är inte återvunna 
resurser.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 164
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ad) återvunna resurser: återvunna 
produkter avsedda för slutanvändare eller 
som har konsumerats, eller stycken av 
förädlade resurser som uppstått vid 
produkttillverkning, inklusive överskott, 
föråldrat, defekt och överblivet material 
som innehåller förädlade eller bearbetade 
resurser som är lämpliga att återvinna vid 
produktionen av annat material. 
Mineraler som är delvis bearbetade, 
obearbetade eller som är en biprodukt 
från annan malm är inte återvunna 
resurser.

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 



AM\1051627SV.doc 97/329 PE549.420v01-00

SV

references to ‘minerals’ and ‘metals’ to ‘resources’ to reflect the broader scope of the 
Regulation as amended and the language used elsewhere.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ae (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ae) aktör: fysisk eller juridisk person som 
för första gången släpper ut produkter 
som omfattas av förordningen på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Genom att använda den väl definierade termen ”aktör” i samband med frasen ”första gången 
släpper ut på marknaden” säkerställs att en mängd olika ekonomiska aktörer omfattas, 
samtidigt som det inte krävs någon individuell identifiering eller beskrivning. Termen 
omfattar också ekonomiska aktörer, avsett storlek, samtidigt som ytterligare specifikationer i 
enskilda artiklar ändå vid behov kan säkerställa en individuell behandling av vissa grupper.

Ändringsförslag 166
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ae (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ae) aktör: fysisk eller juridisk person som 
för första gången släpper ut produkter 
som omfattas av förordningen på 
marknaden.

Or. en
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Motivering

Genom att använda den väl definierade termen ”aktör” i samband med frasen ”första gången 
släpper ut på marknaden” säkerställs att en mängd olika ekonomiska aktörer omfattas, 
samtidigt som det inte krävs någon individuell identifiering eller beskrivning. Termen 
omfattar också ekonomiska aktörer, avsett storlek, samtidigt som ytterligare specifikationer i 
enskilda artiklar ändå vid behov kan säkerställa en individuell behandling av vissa grupper.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led af (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

af) utsläppande på marknaden: leverans, 
oavsett metod och oavsett den 
försäljningsteknik som tillämpas, av 
produkter för första gången på den inre 
marknaden för distribution eller 
användning i samband med kommersiell 
verksamhet oavsett om det sker mot 
betalning eller gratis, inklusive leverans 
genom distanskommunikation enligt 
definitionen i direktiv 97/7/EG. 
Utsläppande på marknaden omfattar 
också leverans till den inre marknaden av 
produkter som härrör från omfattade 
produkter och som redan har släppts ut på 
den inre marknaden.

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 



AM\1051627SV.doc 99/329 PE549.420v01-00

SV

‘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.

Ändringsförslag 168
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led af (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

af) utsläppande på marknaden: leverans, 
oavsett metod och oavsett den 
försäljningsteknik som tillämpas, av 
produkter för första gången på den inre 
marknaden för distribution eller 
användning i samband med kommersiell 
verksamhet oavsett om det sker mot 
betalning eller gratis, inklusive leverans 
genom distanskommunikation enligt 
definitionen i direktiv 97/7/EG. 
Utsläppande på marknaden omfattar 
också leverans till den inre marknaden av 
produkter som härrör från omfattade 
produkter och som redan har släppts ut på 
den inre marknaden.

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 
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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.

Ändringsförslag 169
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen behövs inte längre eftersom ett bredare tillämpningsområde föreslås av de 
tillgångar som omfattas av förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen behövs inte längre eftersom ett bredare tillämpningsområde föreslås av de 
resurser som omfattas av förordningen.

Ändringsförslag 171
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) återvunna resurser: återvunna 
produkter avsedda för slutanvändare eller 
som har konsumerats, eller stycken av 
förädlade resurser som uppstått vid 
produkttillverkning, inklusive överskott, 
föråldrat, defekt och överblivet material 
som innehåller förädlade eller bearbetade 



PE549.420v01-00 102/329 AM\1051627SV.doc

SV

resurser som är lämpliga att återvinna vid 
produktionen av annat material. Delvis 
bearbetade eller obearbetade mineraler 
eller mineraler som är en biprodukt från 
någon annan malm är inte återvunna 
resurser.

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.

Ändringsförslag 173
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) återvunna metaller: återvunna 
produkter från slutanvändare eller 
konsumenter, eller bearbetat metallskrot 
som skapats vid produkttillverkning; 
återvunna metaller inkluderar överskott, 
föråldrat, defekt och överblivet material 
som innehåller förädlade eller bearbetade 
metaller som är lämpliga att återvinna vid 
produktionen av tenn, tantal, volfram 
och/eller guld; delvis bearbetade, 
obearbetade mineraler eller mineraler 
som är en biprodukt från någon annan 
malm är inte återvunna metaller.

Or. en
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Motivering

I enlighet med OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor 
för mineral från konfliktdrabbade områden och högriskområden, exkluderas metaller som 
rimligtvis kan antas vara återvunna från denna förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 174
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) leveranskedjan för mineraler: det 
system av verksamheter, organisationer, 
aktörer, teknik, information, resurser och 
tjänster som behövs för att flytta och 
bearbeta mineraler från utvinningsplatsen
till deras införlivande i den slutliga 
produkten.

c) leveranskedjan för resurser: det system 
av verksamheter, organisationer, aktörer, 
teknik, information, resurser och tjänster 
som behövs för att flytta och bearbeta 
resurser från anskaffningsplatsen till 
deras införlivande i den slutliga produkten.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet för resurser i förordningen. Se den nya 
definitionen av resurser som omfattas av förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) leveranskedjan för mineraler: det 
system av verksamheter, organisationer, 
aktörer, teknik, information, resurser och 
tjänster som behövs för att flytta och 
bearbeta mineraler från utvinningsplatsen

c) leveranskedjan för resurser: det system 
av verksamheter, organisationer, aktörer, 
teknik, information, resurser och tjänster 
som behövs för att flytta och bearbeta 
resurser från anskaffningsplatsen till 
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till deras införlivande i den slutliga 
produkten.

deras införlivande i den slutliga produkten.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet för resurser i förordningen. Se den nya 
definitionen av resurser som omfattas av förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) leveranskedjan för mineraler: det 
system av verksamheter, organisationer, 
aktörer, teknik, information, resurser och 
tjänster som behövs för att flytta och 
bearbeta mineraler från utvinningsplatsen 
till deras införlivande i den slutliga 
produkten.

c) leveranskedjan för resurser: det system 
av verksamheter, organisationer, aktörer, 
teknik, information, resurser och tjänster 
som behövs för att flytta och bearbeta 
resurserna som omfattas av förordningen
från utvinningsplatsen till deras 
införlivande i den slutliga produkten. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för aktörer avseende 
förvaltningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande som syftar till att 
identifiera, åtgärda och rapportera 
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offentligt om faktiska och potentiella 
risker i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden för att förhindra eller 
minska de negativa konsekvenserna av 
deras anskaffning av råvaror.

Or. en

Motivering

Användningen av ”aktörer” avspeglar den bredare företagsräckvidden och säkerställer att 
skyldigheterna i fråga om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan gäller för alla företag som 
omfattas av förordningen. En hänvisning till att rapportera har inkluderats för att avspegla 
det rapporteringskrav som redan finns i förordningen.

Ändringsförslag 178
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för aktörer avseende 
förvaltningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande som syftar till att 
identifiera, åtgärda och rapportera 
offentligt om faktiska och potentiella 
risker i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden för att förhindra eller 
minska de negativa konsekvenserna av 
deras anskaffning av råvaror.

Or. en

Motivering

Användningen av ”aktörer” avspeglar den bredare företagsräckvidden och säkerställer att 
skyldigheterna i fråga om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan gäller för alla företag som 
omfattas av förordningen. En hänvisning till att rapportera har inkluderats för att avspegla 
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det rapporteringskrav som redan finns i förordningen.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) modellstrategi för leveranskedjan: den 
modellstrategi för leveranskedjan som 
beskrivs i bilaga II i OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Alla hänvisningar till en modellstrategi för leveranskedjan bör gälla den modellstrategi som 
beskrivs i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. De ytterligare förklaringarna i 
kommissionens förslag behövs inte och har strukits.

Ändringsförslag 180
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) modellstrategi för leveranskedjan: den 
modellstrategi för leveranskedjan som 
beskrivs i bilaga II i OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Alla hänvisningar till en modellstrategi för leveranskedjan bör gälla den modellstrategi som 
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beskrivs i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. De ytterligare förklaringarna i 
kommissionens förslag behövs inte och har strukits.

Ändringsförslag 181
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: uppgifter om den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
mineraler och metaller när de rör sig 
genom en leveranskedja.

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: ett system för att 
identifiera och registrera den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
resurserna när de rör sig genom 
leveranskedjan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: uppgifter om den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
mineraler och metaller när de rör sig 
genom en leveranskedja.

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: ett system för att 
identifiera och registrera den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
resurserna när de rör sig genom 
leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 183
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: uppgifter om den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
mineraler och metaller när de rör sig 
genom en leveranskedja.

d) kontrollkedja eller system för spårbarhet 
i leveranskedjan: ett system för att 
identifiera och registrera den rad av 
enheter som har haft kontrollen över 
resurserna som omfattas av förordningen 
när de rör sig genom leveranskedjan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) riskhanteringsplan: det skriftliga svar 
på risker i leveranskedjan som 
konstaterats i enlighet med artikel 5 som 
en aktör avger i enlighet med sin strategi 
för leveranskedjan.

Or. en

Motivering

Ändringarna återspeglar en bredare företagstillämpning och den innebörd av 
”riskhanteringsplan” som ges i OECD:s riktlinjer (se tillägget om tenn, tantal och volfram, 
steg 3 B).

Ändringsförslag 185
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) riskhanteringsplan: det skriftliga svar 
på risker i leveranskedjan som 
konstaterats i enlighet med artikel 5 som 
en aktör avger i enlighet med sin strategi 
för leveranskedjan.

Or. en

Motivering

Ändringarna återspeglar en bredare företagstillämpning och den innebörd av 
”riskhanteringsplan” som ges i OECD:s riktlinjer (se tillägget om tenn, tantal och volfram, 
steg 3 B).

Ändringsförslag 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Paul Rübig, Othmar Karas
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden i väpnad 
konflikt, områden instabila efter en 
konflikt samt områden med svag eller 
obefintlig styrning och säkerhet, såsom 
sönderfallande stater, samt med omfattande 
och systematiska kränkningar av 
internationell rätt, inklusive brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Kommissionen 
ska fastställa en förteckning över 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden efter samråd med en 
kommitté bestående av företrädare för 
medlemsstaterna och industrin.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden som 
identifierats på grund av en pågående
väpnad konflikt, ett utbrett våld eller att 
människor riskerar att skadas på andra 
sätt, och att man i och för en sådan 
identifiering är införstådd med:

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

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

Or. en

Motivering

Ändringarna syftar till att texten ska stämma överens med internationella standarder och 
ligga i linje med hur ”konfliktdrabbade områden och högriskområden” definieras i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 189
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden som 
identifierats på grund av en pågående
väpnad konflikt, ett utbrett våld eller att 
människor riskerar att skadas på andra 
sätt, och att man i och för en sådan 
identifiering är införstådd med att:

Or. en

Ändringsförslag 190
Emma McClarkin
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för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden i väpnad 
konflikt, områden instabila efter en 
konflikt samt områden med obefintlig 
styrning och säkerhet, såsom 
sönderfallande stater, präglade av
omfattande och systematiska kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna i enlighet 
med internationell rätt.

Or. en

Motivering

Definitionen som föreslås av kommissionen är fortfarande vag och kan ge upphov till 
osäkerhet vid genomförandet. Av hänsyn till rättsläget föreslår därför föredraganden att 
definitionen ändras.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: områden som 
identifierats på grund av en pågående
väpnad konflikt, ett utbrett våld eller att 
människor riskerar att skadas på andra 
sätt, och att man i och för en sådan 
identifiering är införstådd med att: 

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

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

Or. en

Motivering

Ändringarna syftar till att texten ska stämma överens med internationella standarder och 
ligga i linje med hur ”konfliktdrabbade områden och högriskområden” definieras i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 192
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 193
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led e – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ändringarna syftar till att texten ska stämma överens med internationella standarder och 
ligga i linje med hur ”konfliktdrabbade områden och högriskområden” definieras i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) senare led: led i leveranskedjan för 
mineraler från smältverk eller 
anrikningsverk till slutanvändning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna definition är överflödig eftersom resurser har ett bredare tillämpningsområde. Många 
mineraler och andra resurser som bidrar till konfliktfinansiering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna är inte smälta eller anrikade (t.ex. kol). I förekommande fall ska 
flaskhalsar i leveranskedjan som smältverk och anrikningsverk i stället omnämnas enligt 
följande: ”verksamhetsutövare enligt bilaga II”, ”aktörer enligt bilaga II”. Se kommentarer 
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om dessa definitioner.

Ändringsförslag 195
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) senare led: led i leveranskedjan för 
mineraler från smältverk eller 
anrikningsverk till slutanvändning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna definition är överflödig eftersom resurser har ett bredare tillämpningsområde. Många 
mineraler och andra resurser som bidrar till konfliktfinansiering och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna är inte smälta eller anrikade (t.ex. kol). I förekommande fall ska 
flaskhalsar i leveranskedjan som smältverk och anrikningsverk i stället omnämnas enligt 
följande: ”verksamhetsutövare enligt bilaga Ia”, ”aktörer enligt bilaga Ia”. Se kommentarer 
om dessa definitioner.

Ändringsförslag 196
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) senare led: led i leveranskedjan för 
metaller från smältverk eller 
anrikningsverk till slutanvändning.

f) senare led: led i leveranskedjan för 
resurser från flaskhalsar i samband med 
omvandling och spårbarhet till 
slutanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Denna definition behövs inte längre på grund av införandet och användningen av termerna 
”operatör” och ”utsläppande på marknaden”. Dessa två termer ersätter tillsammans 
begreppet ”importör” för att vara den utlösande punkten för de skyldigheter som anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 198
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som deklarerar mineraler och 
metaller som omfattas av denna 
förordning för övergång till fri 
omsättning i den mening som avses i 

utgår



AM\1051627SV.doc 117/329 PE549.420v01-00

SV

artikel 79 i rådets förordning (EEG) 
nr 2913/199213.

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

Or. en

Motivering

Denna definition behövs inte längre på grund av införandet och användningen av termerna 
”operatör” och ”utsläppande på marknaden”. Dessa två termer ersätter tillsammans 
begreppet ”importör” för att vara den utlösande punkten för de skyldigheter som anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 199
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) aktör: fysisk eller juridisk person som 
för första gången släpper ut produkter 
som omfattas av förordningen på 
marknaden.

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

Or. en

Ändringsförslag 200
Joachim Schuster
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) aktör i senare led: varje fysisk eller 
juridisk person som släpper ut en produkt 
som består av eller innehåller resurser 
som omfattas av förordningen för första 
gången på den inre marknaden för 
distribution eller användning i samband 
med kommersiell verksamhet.

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

Motivering

The use 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.

Ändringsförslag 202
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) aktör: fysisk eller juridisk person som
släpper ut mineraler eller metaller som 
omfattas av denna förordning för första 
gången på marknaden.

ga) utsläppande på marknaden: leverans 
på något sätt, oberoende av 
försäljningsmetod, av produkter för första 
gången på den inre marknaden för 
distribution eller användning i samband 
med kommersiell verksamhet, antingen 
mot betalning eller gratis, inbegripet 
leverans genom distanskommunikation 
enligt definitionen i direktiv 97/7/EG. 
Utsläppande på marknaden inbegriper 
också leverans på den inre marknaden av 
produkter som härrör från mineraler eller 
metaller som omfattas av denna 
förordning och som redan har släppts ut 
på den inre marknaden.
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__________________
13 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av 
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 203
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) importör: varje fysisk eller juridisk 
person som är etablerad i unionen i vars 
namn tulldeklarationen upprättas 
(registrerad importör) för den fysiska 
införseln till unionens tullområde av de 
mineraler eller den metall som omfattas av 
denna förordning för övergång till fri 
omsättning i den mening som avses i 
artikel 79 i rådets förordning (EEG) 
nr 2913/199213.

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

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

Or. en

Ändringsförslag 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) återvinningsmetaller: återvunna 
produkter avsedda för slutanvändare eller 
som har konsumerats, eller stycken av 
förädlade resurser som uppstått vid 
produkttillverkning, inklusive överskott, 
föråldrat, defekt och överblivet material 
som innehåller förädlade eller bearbetade 
metaller som är lämpliga att återvinna vid 
produktionen av tenn, tantal, volfram och 
guld. Mineraler som är delvis bearbetade, 
obearbetade eller som är en biprodukt 
från annan malm är inte 
återvinningsmetaller.

Or. it

Ändringsförslag 205
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) produkter som omfattas av 
förordningen: alla resurser och produkter 
som omfattas av förordningen, som består 
av eller innehåller resurser som omfattas 
av förordningen [kommentar: se C. nedan 
för definition].

Or. en

Ändringsförslag 206
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) utsläppande på marknaden: leverans 
på något sätt, oberoende av 
försäljningsmetod, av produkter för första 
gången på den inre marknaden för 
distribution eller användning i samband 
med kommersiell verksamhet, antingen 
mot betalning eller gratis, inbegripet 
leverans genom distanskommunikation 
enligt definitionen i direktiv 97/7/EG. 
Utsläppande på marknaden gäller också 
leverans på den inre marknaden av 
produkter som härrör från produkter som 
omfattas av förordningen och som redan 
har släppts ut på den inre marknaden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Begreppen ”ansvarstagande importör” och ”självcertifiering” blir överflödiga om företagen 
underställs obligatoriska krav.

Ändringsförslag 208
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
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Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Begreppen ”ansvarstagande importör” och ”självcertifiering” blir överflödiga om företagen 
underställs obligatoriska krav.

Ändringsförslag 209
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 210
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

som väljer att göra en egen försäkran i 
enlighet med de regler som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är ”egen försäkran” en lämpligare term än 
”självcertifiering”.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) tidigare led: led i leveranskedjan för 
naturresurser från anskaffningsplatserna 
till flaskhalsar i samband med 
omvandling och spårbarhet till 
slutanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 212
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

h) ansvarstagande aktör: varje aktör som 
ska självcertifiera sig i enlighet med de 
regler som fastställs i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 213
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen av självcertifiering har nu blivit överflödig.

Ändringsförslag 214
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Definitionen av självcertifiering har nu blivit överflödig.
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Ändringsförslag 215
Joachim Schuster
Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 216
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är ”egen försäkran” en lämpligare term än 
”självcertifiering”.

Ändringsförslag 217
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) aktör i tidigare led: varje fysisk eller 
juridisk person med verksamhet vid en 
flaskhals i samband med omvandling och 
spårbarhet i en resursleveranskedja, t.ex. 
smältverk, anrikningsverk och 
råvarubörser.

Or. en

Motivering

OECD:s riktlinjer lägger de viktigaste skyldigheterna om tillbörlig aktsamhet på så kallade 
flaskhalsar, t.ex. smältverk, anrikningsverk etc. Denna definition omfattar dessa 
flaskhalsföretag globalt. Följande definition av en aktör i tidigare led, å andra sidan, 
hänvisar till dessa företag när de importerar till EU. Kommissionens förslag behandlade alla 
råvaruimportörer på samma sätt oavsett om de är flaskhalsar eller bara handlare. Detta 
riskerar att man behandlar vissa företag i senare led som företag i tidigare led.

Ändringsförslag 218
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas måste hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför detta ändringsförslag en idé som föreslagits av 
Nederländerna som för tillfället diskuteras i rådet. För att möjliggöra en tidig diskussion om 
detta förslag i denna kammare och en positionering, har detta ändringsförslag lagts fram.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) aktör i tidigare led: varje aktör i 
tidigare led som släpper ut en produkt 
som omfattas av förordningen för första 
gången på den inre marknaden för 
distribution eller användning i samband 
med kommersiell verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 220
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 
eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
mineralutvinning, handel, hantering och 
export i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 
eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
resursanskaffning, handel, hantering och 
export av resurser med ursprung i
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en
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Motivering

Ändringarna återspeglar förordningens utvidgade tillämpningsområde när det gäller 
resurser.

Ändringsförslag 221
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 
eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
mineralutvinning, handel, hantering och 
export i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 
eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
resursanskaffning, handel, hantering och 
export av resurser med ursprung i
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en

Motivering

Ändringarna återspeglar förordningens utvidgade tillämpningsområde när det gäller 
resurser.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 

j) varningsförfarande: ett förfarande för att 
på tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker som möjliggör för varje berörd part 
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eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
mineralutvinning, handel, hantering och 
export i konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

eller person som slår larm om 
missförhållanden att uttrycka oro över 
omständigheterna när det gäller 
resursutvinning, handel, hantering och 
export av resurser från i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led j (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) aktörer enligt bilaga II: de aktörer som 
anges i bilaga II.

Or. en

Motivering

I förslaget nämns bara smältverk och anrikningsverk. För att se till att skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i denna förordning faktiskt också kan tillämpas 
på leveranskedjor med andra flaskhalsar än smältverk och anrikningsverk, är det nödvändigt 
att nya aktörer i flaskhalsar kan läggas till, när de uppkommer. Därför hänvisar detta 
ändringsfärslag till en förteckning med sådana i en bilaga (bilaga II) och kallar dem aktörer 
enligt bilaga II.

Ändringsförslag 224
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) aktörer enligt bilaga Ia: de aktörer 
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som anges i bilaga Ia.

Or. en

Motivering

I förslaget nämns bara smältverk och anrikningsverk. För att se till att skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i denna förordning faktiskt också kan tillämpas 
på leveranskedjor med andra flaskhalsar än smältverk och anrikningsverk, är det nödvändigt 
att nya aktörer i flaskhalsar kan läggas till, när de uppkommer. Därför hänvisar detta 
ändringsfärslag till en förteckning med sådana i en bilaga (bilaga Ia) och kallar dem aktörer 
enligt bilaga Ia.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) aktörer enligt bilaga II: de fysiska eller 
juridiska personer som anges i bilaga II.

Or. en

Motivering

Denna definition inkluderar alla personer som fungerar som flaskhalsar i leveranskedjor med 
resurser som täcks. Det inkluderar smältverk, anrikningsverk och andra leveranskedjor med 
flaskhalsar som förtecknas i bilaga II. Det skiljer sig från verksamhetsutövare enligt bilaga II.
Tack vare denna definition kommer vissa skyldigheter i senare led att gälla samtliga globala 
aktörer enligt bilaga II. Dessa skyldigheter ska gälla för alla aktörer enligt bilaga II, inte 
bara de i EU.

Ändringsförslag 226
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) aktörer enligt bilaga Ia: alla de fysiska 
och juridiska personer som anges i bilaga 
Ia.

Or. en

Motivering

Denna definition inkluderar alla personer som fungerar som flaskhalsar i leveranskedjor med 
resurser som täcks. Det inkluderar globala smältverk, anrikningsverk och andra 
leveranskedjor med flaskhalsar som förtecknas i Bilaga Ia. Det skiljer sig från 
verksamhetsutövare enligt bilaga Ia. Med denna definition kommer vissa skyldigheter längre 
ned i kedjan att gälla samtliga globala aktörer enligt bilaga Ia. Dessa skyldigheter ska gälla 
för alla aktörer enligt bilaga Ia, inte bara de inom EU.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jc) ansvarstagande aktör enligt bilaga II: 
alla aktörer enligt bilaga II som följer 
denna förordning eller OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet och har lämnat 
granskningsrapporter enligt artikel 6 till 
en myndighet i en medlemsstat enligt 
artikel 7.3 eller 7.7.

Or. en

Motivering

Alla hänvisningar till ”ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk” har ersatts med 
”ansvarstagande aktörer enligt bilaga II”. Se kommentarer om ”ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga II” och artikel 8 nedan.
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Ändringsförslag 228
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jc) ansvarstagande aktör enligt bilaga Ia: 
alla aktörer enligt bilaga 1a som följer 
denna förordning eller OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet och har lämnat 
granskningsrapporter enligt artikel 6 till 
en myndighet i en medlemsstat enligt 
artikel 7.3 eller 7.6 a.

Or. en

Motivering

Alla hänvisningar till ”ansvarstagande smältverk eller anrikningsverk” har ersatts med 
”ansvarstagande aktörer enligt bilaga Ia”. Se kommentarer om ”ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga Ia” och artikel 8 nedan.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jd) affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor: prisuppgifter och 
leverantörsförhållanden med reservation 
för senare tolkningar.

Or. en

Motivering

Denna term måste definieras för att undvika oklarheter. Definitionen är den som används i 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.
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Ändringsförslag 230
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led jd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jd) affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor: prisuppgifter och 
leverantörsförhållanden med reservation 
för senare tolkningar.

Or. en

Motivering

Denna term måste definieras för att undvika oklarheter. Definitionen är den som används i 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) modellstrategi för leveranskedjan: 
strategi som överensstämmer med bilaga 
II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet som behandlar riskerna för de 
betydande negativa effekter som kan 
förknippas med utvinning, handel, 
hantering och export av mineraler från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

utgår

Or. en
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Motivering

På grund ändrad ordningsföljd.

Ändringsförslag 232
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) modellstrategi för leveranskedjan: 
strategi som överensstämmer med 
bilaga II till OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet som behandlar 
riskerna för de betydande negativa 
effekter som kan förknippas med 
utvinning, handel, hantering och export 
av mineraler från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

utgår

Or. en

Motivering

På grund ändrad ordningsföljd.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) modellstrategi för leveranskedjan: 
strategi som överensstämmer med 
bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet som behandlar riskerna för de 
betydande negativa effekter som kan 

k) modellstrategi för leveranskedjan: 
modellstrategin i bilaga II till OECD:s 
riktlinjer.
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förknippas med utvinning, handel, 
hantering och export av mineraler från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en

Ändringsförslag 234
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) riskhanteringsplan: importörernas 
skriftliga svar på de konstaterade riskerna 
i leveranskedjan, baserat på bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

utgår

__________________
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

På grund av ändrad ordningsföljd.

Ändringsförslag 235
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) riskhanteringsplan: importörernas 
skriftliga svar på de konstaterade riskerna 
i leveranskedjan, baserat på bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

utgår

__________________
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

På grund av ändrad ordningsföljd.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) riskhanteringsplan: importörernas 
skriftliga svar på de konstaterade riskerna i 
leveranskedjan, baserat på bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

l) riskhanteringsplan: aktörernas skriftliga 
svar på riskerna i leveranskedjan enligt 
artikel 5 a, i överensstämmelse med bilaga 
III till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

__________________ __________________
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-

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-
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en. en.

Or. en

Ändringsförslag 237
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) riskhanteringsplan: importörernas 
skriftliga svar på de konstaterade riskerna i 
leveranskedjan, baserat på bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

l) riskhanteringsplan: aktörernas skriftliga 
svar på de konstaterade riskerna i
leveranskedjan, baserat på bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet14.

__________________ __________________
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

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) tidigare led: led i leveranskedjan för 
mineraler från utvinningsplatserna till 
och med smältverk och anrikningsverk.

utgår

Or. en
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Motivering

Denna definition är överflödig eftersom resurser har ett bredare tillämpningsområde. Många 
mineraler och andra resurser som bidrar till konfliktfinansiering och brott mot de mänskliga 
rättigheterna är inte smälta eller anrikade (t.ex. kol). I förekommande fall ska flaskhalsar i 
leveranskedjan som smältverk och anrikningsverk i stället betecknas kallas ”aktörer enligt 
bilaga II”

Ändringsförslag 239
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) tidigare led: led i leveranskedjan för 
mineraler från utvinningsplatserna till 
och med smältverk och anrikningsverk.

utgår

Or. en

Motivering

Denna definition är överflödig eftersom resurser har ett bredare tillämpningsområde. Många 
mineraler och andra resurser som bidrar till konfliktfinansiering och brott mot de mänskliga 
rättigheterna är inte smälta eller anrikade (t.ex. kol). I förekommande fall ska flaskhalsar i 
leveranskedjan som smältverk och anrikningsverk i stället kallas ”aktörer enligt bilaga Ia”.

Ändringsförslag 240
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för ansvarstagande
importörer av tenn, tantal och volfram, 
malmer av dessa metaller, samt guld 
avseende förvaltningssystem, 

o) tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan: 
skyldigheter för importörer av tenn, tantal 
och volfram, malmer av dessa metaller, 
samt guld avseende förvaltningssystem, 
riskhantering, oberoende extern granskning 
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riskhantering, oberoende extern granskning 
och uppgiftslämnande som syftar till att 
identifiera och åtgärda faktiska och 
potentiella risker i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden för att 
förhindra eller minska de negativa 
konsekvenserna av importörernas 
anskaffning av råvaror.

och vidarebefordran till behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna av 
uppgifter som syftar till att identifiera och 
åtgärda faktiska och potentiella risker i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden för att förhindra eller 
minska de negativa konsekvenserna av 
importörernas anskaffning av råvaror.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 242
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led o
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 243
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk: smältverk eller 
anrikningsverk i en ansvarstagande 
importörs leveranskedja.

p) smältverk eller anrikningsverk: 
smältverk eller anrikningsverk i en 
ansvarstagande importörs leveranskedja.

Or. fr

Motivering

Förordningen måste tillämpas av unionens smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk: smältverk eller 
anrikningsverk i en ansvarstagande 
importörs leveranskedja.

p) ansvarstagande aktör i tidigare led: 
aktörer i tidigare led som följer OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och har 
lämnat granskningsrapporter i enlighet 
med artikel 7.3 eller 7.7.

Or. en

Ändringsförslag 245
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk: smältverk eller 
anrikningsverk i en ansvarstagande 
importörs leveranskedja.

p) ansvarstagande smältverk eller 
anrikningsverk: smältverk eller 
anrikningsverk i en ansvarstagande aktörs 
leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 2 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

pa) mikroföretag: ett företag som 
sysselsätter färre än 10 personer och vars 
omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 2 miljoner euro per år i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG 41a.

_______________
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14a Kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. it

Ändringsförslag 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer.

q) behörig myndighet i EU: den utsedda 
myndigheten i EU med behörighet och 
kunskap att genomföra granskningar när 
det gäller råvaror och industriella 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer.

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer och mänskliga 
rättigheter, inklusive vikten att försvara 
kvinnors och barns liv i konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer.

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar och forskning när det gäller 
råvaror och industriella processer.

Or. en

Ändringsförslag 250
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer.

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar och forskning när det gäller 
råvaror och industriella processer.

Or. en

Ändringsförslag 251
Joachim Schuster
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndigheten 
eller de utsedda myndigheterna med 
behörighet och kunskap att genomföra 
granskningar när det gäller råvaror och 
industriella processer.

q) medlemsstaternas behöriga 
myndigheter: den utsedda myndighet för 
vilken importörer ska visa att de uppfyller 
förordningens krav.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qa) affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor: prisuppgifter och 
leverantörsförhållanden med reservation 
för senare tolkningar. All information 
kommer att lämnas till regionala eller 
globala institutionella organ, när sådana 
har inrättats med befogenhet att samla in 
och behandla information om mineraler 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en

Ändringsförslag 253
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

qa) industrimetoder: en kombination av 
frivilliga förfaranden, verktyg eller system 
för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, 
utformade och kontrollerade av relevanta 
branschorganisationer, inklusive 
oberoende bedömningar av efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 254
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qa) återvunnen metall: tillvaratagande av 
slutanvändares produkter eller 
färdiganvända produkter, eller 
metallrester från tillverkningsprocesser; 
återvunna metaller inklusive överblivet, 
föråldrat, defekt och skrotat 
metallmaterial som innehåller anrikad 
eller bearbetad metall som passar att 
återvinna vid produktion av tenn, tantal, 
volfram och/eller guld; delvis bearbetade 
eller obearbetade mineraler eller 
biprodukter från andra malmer är inte 
återvunna metaller.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

qb) mikroföretag: ett företag som 
sysselsätter färre än 10 personer och vars 
omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag C(2003)1422.

Or. en

Ändringsförslag 256
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qb) industrimetoder: en kombination av 
förfaranden, verktyg eller system för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, 
utformade och kontrollerade av relevanta 
branschorganisationer, inklusive 
oberoende granskningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led qc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

qc) OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet: OECD:s vägledning om 
tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla 
leveranskedjor för mineraler från 
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konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: Andra utgåvan, OECD 
Publishing (OECD (2013)) inklusive 
rådets alla beslut, bilagor och tillägg, och 
deras återkommande ändringar eller 
ersättningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Aktörernas skyldigheter

Or. en

Ändringsförslag 259
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Aktörernas skyldigheter

Or. en

Ändringsförslag 260
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Definitionsprocess för konfliktområden

Or. de

Ändringsförslag 261
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Egen försäkran som ansvarstagande 
importör

Or. en

Motivering

För förordningens ändamål passar begreppet egen försäkran bättre än självcertifiering.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Flexibla skyldigheter för aktörer

Or. en
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Ändringsförslag 263
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Självcertifiering som ansvarstagande 
importör

Självcertifiering som ansvarstagande aktör

Or. en

Ändringsförslag 264
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 265
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla aktörer ska vidta skäliga åtgärder 
och sträva efter att uppfylla sina 
skyldigheter att iaktta tillbörlig aktsamhet
enligt artikel 4 och 5 i enlighet med 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet. 
Aktörerna ska sträva efter att fortlöpande, 
mätbart och i tid uppnå förbättringar 
avseende dessa skyldigheter. Vilken form 
och omfattning den specifika tillbörliga 
aktsamheten bör ha beror på faktorer som 
aktörens ställning i leveranskedjan, 
aktörens storlek, platsen för aktörens 
verksamhet, situationen i ett visst land, 
branschen och berörda produkters eller 
tjänsters egenskap.

Or. en

Motivering

Det nya första stycket avspeglar formuleringen i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet, 
inklusive förväntningen att företag ska uppnå mätbara och fortlöpande förbättringar när de 
tillämpar tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 266
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje importör av mineraler och 
metaller som omfattas av denna 
förordning kan självcertifiera sig som 
ansvarstagande importör genom att till en 
medlemsstats behöriga myndighet 
deklarera att man uppfyller de 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan som anges i denna 

1. Alla aktörer ska vidta skäliga åtgärder 
och sträva efter att uppfylla sina 
skyldigheter att iaktta tillbörlig aktsamhet 
enligt artikel 4 och 5 i enlighet med 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet. Aktörerna ska sträva efter att 
fortlöpande, mätbart och i tid uppnå 
förbättringar avseende dessa skyldigheter. 



PE549.420v01-00 152/329 AM\1051627SV.doc

SV

förordning. Deklarationen ska innehålla 
dokumentation där importören bekräftar 
att man uppfyller skyldigheterna, 
inbegripet resultat från utförda oberoende 
externa granskningar.

Vilken form och omfattning den specifika 
tillbörliga aktsamheten bör ha beror på 
faktorer som aktörens ställning i 
leveranskedjan, aktörens storlek, platsen 
för aktörens verksamhet, situationen i ett 
visst land, branschen och berörda 
produkters eller tjänsters egenskap.

Or. en

Motivering

Det nya första stycket avspeglar formuleringen i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet, 
inklusive förväntningen att företag ska uppnå mätbara och fortlöpande förbättringar när de 
tillämpar tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 267
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För förordningens ändamål passar begreppet egen försäkran bättre än självcertifiering.
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Ändringsförslag 268
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 269
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En definition av nya framväxande 
konfliktområden ska utformas i dialog 
mellan kommissionen, 
Europaparlamentet, de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och 
aktörer i civilsamhället.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Alla aktörer ska vidta skäliga åtgärder 
och sträva efter att uppfylla sina 
skyldigheter att iaktta tillbörlig aktsamhet 
enligt artikel 4 och 5. Aktörerna ska 
sträva efter att fortlöpande, mätbart och i 
tid uppnå förbättringar avseende dessa 
skyldigheter. Vilken form och omfattning 
den specifika tillbörliga aktsamheten bör 
ha beror på individuella omständigheter 
som aktörens ställning i leveranskedjan, 
aktörens storlek, platsen för aktörens 
verksamhet, situationen i ett visst land, 
branschen och berörda produkters eller 
tjänsters egenskap. Särskild hänsyn ska 
tas till situationen för mikroföretag och 
små och medelstora aktörer i senare led.

Or. en

Motivering

Detta är särskilt relevant för mikroföretag och små och medelstora företag och bör stå 
tillsammans med ändringarna av artikel 4 och 5.

Ändringsförslag 271
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje importör av mineraler och 
metaller som omfattas av denna förordning 
kan självcertifiera sig som ansvarstagande 

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

aktör genom att till en medlemsstats 
behöriga myndighet deklarera att man 
uppfyller de skyldigheter avseende 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan som 
anges i denna förordning. Deklarationen 
ska innehålla dokumentation där aktören 
bekräftar att man uppfyller skyldigheterna, 
inbegripet resultat från utförda oberoende 
externa granskningar.

Or. en

Ändringsförslag 272
Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De mikroföretag som vill självcertifiera 
sig som ansvarsfulla importörer ska följa 
föreskrifterna i följande artiklar men 
behöver inte iaktta de skyldigheter som 
anges i artikel 4 led f iv och v samt led g v 
och vi, artikel 5 led b samt artikel 7.2 och 
7.3.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska utföra lämpliga 
kontroller i efterhand för att säkerställa 
att självcertifierade ansvarstagande 
importörer av de mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning 

utgår
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uppfyller sina skyldigheter enligt 
artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 274
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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artiklarna 4, 5, 6, och 7 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 277
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 278
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För förordningens ändamål passar begreppet egen försäkran bättre än självcertifiering.

Ändringsförslag 279
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 280
Nicola Danti

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mikroföretagen undantas från denna 
förordnings tillämpningsområde och 
skyldigheter.

Or. it

Ändringsförslag 281
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a

Varje importör av produkter, som 
innehåller mineraler och metaller som 
omfattas av denna förordning, ska bevisa 
för medlemsstatens behöriga myndighet 
att dessa mineraler och metaller uppfyller 
kraven i denna förordning. Ett bevis på 
certifiering enligt Dodd-Frank-lagen ska 
godtas enligt syftet med denna artikel.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av 
mineraler och metaller som omfattas av 

Varje verksamhetsutövare ska i enlighet 
med OECD:s vägledning om tillbörlig 
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denna förordning ska vidta följande
åtgärder:

aktsamhet:

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”verksamhetsutövare” avspeglar att företag har ett bredare 
tillämpningsområde. Orden ”i enlighet med OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet” 
krävs för att säkerställa att vägledningens detaljnivå integreras i förordningen och att 
verksamhetsutövarna följer de standarder som anges i vägledningen.

Ändringsförslag 283
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje verksamhetsutövare ska i enlighet 
med OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet:

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”verksamhetsutövare” avspeglar att företag har ett bredare 
tillämpningsområde. Orden ”i enlighet med OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet” 
krävs för att säkerställa att vägledningens detaljnivå integreras i förordningen och att 
verksamhetsutövarna följer de standarder som anges i vägledningen.

Ändringsförslag 284
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje verksamhetsutövare i tidigare led 
ska i enlighet med OECD:s vägledning 
om tillbörlig aktsamhet:

Or. en

Motivering

Alla ändringar av artikel 4 görs för att avspegla att företagen har ett bredare 
tillämpningsområde, samtidigt som det säkerställs att bara verksamhetsutövare i tidigare led 
omfattas av de aktuella skyldigheterna i linje med OECD:s vägledning, och att företag i 
senare led endast omfattas av flexibla och storleksrelevanta skyldigheter i senare led.

Ändringsförslag 286
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den ansvarstagande verksamhetsutövare
på området för mineraler och metaller som 
omfattas av denna förordning ska vidta 
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följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Anta en strategi för leveranskedjan för 
mineraler och metaller som kan komma 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och tydligt meddela 
denna strategi till leverantörer och 
allmänhet, liksom de huvudåtgärder som 
har vidtagits för att undvika finansiering 
av olaglig verksamhet som kan leda till 
kränkningar av mänskliga rättigheter 
samt exploatering av och våld mot 
kvinnor och barn.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Ändringen avspeglar den bredare resursräckvidden. Se definitionen av resurser som omfattas 
ovan.

Ändringsförslag 289
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare resursräckvidden. Se definitionen av resurser som omfattas 
ovan.

Ändringsförslag 290
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Bevisa för medlemsstatens ansvariga 
myndighet att man, med avseende på alla 
led i leveranskedjan efter smältverk och 
anrikningsverk, iakttar tillbörlig 
aktsamhet när det gäller mineraler och 
metaller som kan komma från 
konfliktdrabbade områden och 
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högriskområden, och tydligt meddela 
denna strategi till allmänheten.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I strategin för leveranskedjan införliva 
krav på tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på ett sätt som 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i modellstrategin för leveranskedjan i 
bilaga II till OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet.

b) I strategin för leveranskedjan införliva 
krav på tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på ett sätt som 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i modellstrategin för leveranskedjan.

Or. en
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Motivering

Se den ändrade definitionen av ”modellstrategi för leveranskedjan”. Hänvisningen till 
bilaga II till OECD:s riktlinjer är nu överflödig.

Ändringsförslag 293
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I strategin för leveranskedjan införliva 
krav på tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på ett sätt som 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i modellstrategin för leveranskedjan i 
bilaga II till OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet.

b) I strategin för leveranskedjan införliva 
krav på tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan på ett sätt som 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i modellstrategin för leveranskedjan.

Or. en

Motivering

Se den ändrade definitionen av ”modellstrategi för leveranskedjan”. Hänvisningen till 
bilaga II till OECD:s riktlinjer är nu överflödig.

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Organisera sitt interna 
förvaltningssystem så att det stöder 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
genom att göra högre tjänstemän ansvariga 
för att övervaka förfarandet för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan samt föra 

c) Organisera sitt interna 
förvaltningssystem så att det stöder 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, bland 
annat genom att göra högre tjänstemän 
ansvariga för att övervaka förfarandet för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan samt 
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register i minst 5 år. föra register i minst 10 år.

Or. en

Motivering

Orden "bland annat" krävs för att se till att OECD-vägledningens detaljnivå integreras. 
Företagen förväntas organisera sitt interna förvaltningssystem på andra sätt, inte bara 
genom att göra högre tjänstemän ansvariga. Se t.ex. tillägget om tenn, tantal och volfram, 
steg 1.B. (s. 45). Ändringen till 10 år avspeglar kraven i andra förordningar.

Ändringsförslag 295
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Organisera sitt interna 
förvaltningssystem så att det stöder 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
genom att göra högre tjänstemän ansvariga 
för att övervaka förfarandet för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan samt föra 
register i minst 5 år.

c) Organisera sitt interna 
förvaltningssystem så att det stöder 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, bland 
annat genom att göra högre tjänstemän 
ansvariga för att övervaka förfarandet för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan samt 
föra register i minst 5 år.

Or. en

Motivering

Orden ”bland annat” krävs för att se till att OECD-vägledningens detaljnivå integreras. 
Företagen förväntas organisera sitt interna förvaltningssystem på andra sätt, inte bara 
genom att göra högre tjänstemän ansvariga. Se t.ex. tillägget om tenn, tantal och volfram, 
steg 1.B. (s. 45).

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Upprätta ett system för kontroller av 
och insyn i leveranskedjan för resurser, 
vilket bland annat omfattar att identifiera 
aktörer enligt bilaga II i leveranskedjan, 
vilket kan ske genom deltagande i 
branschdrivna program.

Or. en

Motivering

Se definitionen av ”modellstrategi för leveranskedjan” i artikel 2.

Ändringsförslag 297
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Upprätta ett system för kontroller av 
och insyn i leveranskedjan för resurser, 
vilket bland annat omfattar att identifiera 
aktörer enligt bilaga Ia i leveranskedjan, 
vilket kan ske genom deltagande i 
branschdrivna program.

Or. en

Motivering

Se definitionen av ”modellstrategi för leveranskedjan” i artikel 2.

Ändringsförslag 298
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att införliva sin strategi för 
leveranskedjan i avtal med leverantörer i 
överensstämmelse med bilaga II till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att bland annat införliva sin 
strategi för leveranskedjan i avtal med 
leverantörer i överensstämmelse med 
modellstrategin för leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 299
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att införliva sin strategi för 
leveranskedjan i avtal med leverantörer i 
överensstämmelse med bilaga II till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att införliva sin strategi för 
leveranskedjan i avtal med leverantörer i 
överensstämmelse med bilaga II till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, 
i förekommande fall på frivillig basis.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt under alla tänkbara omständigheter som förutses i tillämpningen av 
denna förordning att genom lag tvinga företag att ta in specifika klausuler i vissa avtal. Trots 
att detta bör uppmuntras bör det ske efter det berörda företagets gottfinnande.

Ändringsförslag 300
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att införliva sin strategi för 
leveranskedjan i avtal med leverantörer i 
överensstämmelse med bilaga II till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att bland annat införliva sin 
strategi för leveranskedjan i avtal med 
leverantörer i överensstämmelse med 
modellstrategin för leveranskedjan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Förstärka arbetet med leverantörer 
genom att införliva sin strategi för 
leveranskedjan i avtal med leverantörer i 
överensstämmelse med bilaga II till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

d) Förstärka arbetet med leverantörer, 
bland annat genom att införliva sin 
strategi för leveranskedjan i avtal med 
leverantörer i överensstämmelse med 
bilaga II till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet och, när så är möjligt, hjälpa 
leverantörer att bygga upp sin kapacitet i 
syfte att förbättra dess resultat i form av 
tillbörlig aktsamhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå för att på tidigt stadium öka 

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå eller branschnivå för att på 



PE549.420v01-00 170/329 AM\1051627SV.doc

SV

medvetenheten om risker eller se till att ett 
sådant inrättas genom samarbete med 
andra företag eller organisationer, eller 
genom att underlätta möjligheten att vända 
sig till en extern expert eller ett externt 
organ (t.ex. en ombudsman).

tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker, eller genom att underlätta 
möjligheten att vända sig till Europeiska 
ombudsmannen.

Or. en

Ändringsförslag 303
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå för att på tidigt stadium öka 
medvetenheten om risker eller se till att ett 
sådant inrättas genom samarbete med 
andra företag eller organisationer, eller 
genom att underlätta möjligheten att 
vända sig till en extern expert eller ett 
externt organ (t.ex. en ombudsman).

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå eller branschnivå för att på 
tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå för att på tidigt stadium öka 
medvetenheten om risker eller se till att ett 
sådant inrättas genom samarbete med 
andra företag eller organisationer, eller 

e) Inrätta ett varningsförfarande på 
företagsnivå eller branschnivå för att på 
tidigt stadium öka medvetenheten om 
risker.
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genom att underlätta möjligheten att 
vända sig till en extern expert eller ett 
externt organ (t.ex. en ombudsman).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller mineraler, använda sig 
av en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med 
stöd av dokumentation, tillhandahåller 
följande uppgifter:

utgår

i) Beskrivning av mineralet, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för importörens 
leverantör.

iii) Mineralernas ursprungsland.

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

v) Om mineralerna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom ursprungsgruvan; platser där 
mineralerna har konsoliderats, handlats 
eller bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med 
de särskilda rekommendationer för 
företag i tidigare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

På grund av ändrad ordningsföljd. Se nästa punkt.
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Ändringsförslag 306
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller mineraler, använda sig 
av en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med 
stöd av dokumentation, tillhandahåller 
följande uppgifter:

utgår

i) Beskrivning av mineralet, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för importörens 
leverantör.

iii) Mineralernas ursprungsland.

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

v) Om mineralerna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom ursprungsgruvan; platser där 
mineralerna har konsoliderats, handlats 
eller bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med 
de särskilda rekommendationer för 
företag i tidigare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

På grund av ändrad ordningsföljd. Se nästa punkt.

Ändringsförslag 307
Joachim Schuster



AM\1051627SV.doc 173/329 PE549.420v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller mineraler, använda sig av 
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med stöd 
av dokumentation, tillhandahåller följande 
uppgifter:

f) När det gäller mineraler, använda sig av 
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan och, med stöd 
av kontrollerbar dokumentation, insamla
följande uppgifter från sina leverantörer 
och ställa dessa uppgifter till 
medlemsstaternas ansvariga myndigheters 
förfogande:

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) När det gäller mineraler, använda sig av 
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med stöd 
av dokumentation, tillhandahåller följande 
uppgifter:

f) Använda sig av en kontrollkedja eller ett 
system för spårbarhet i leveranskedjan 
som, med stöd av dokumentation, 
tillhandahåller följande uppgifter:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Beskrivning av mineralet, inklusive i) Beskrivning av resursen, inklusive 
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handelsnamn och typ. handelsnamn och typ.

Or. en

Ändringsförslag 310
Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Mineralernas ursprungsland. utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Mineralernas ursprungsland. iii) Resursens ursprungsland.

Or. en

Ändringsförslag 312
Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

utgår

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för anskaffning.

Or. en

Ändringsförslag 314
Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Om mineralerna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom ursprungsgruvan; platser där 
mineralerna har konsoliderats, handlats 
eller bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med 
de särskilda rekommendationer för 
företag i tidigare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f – led v
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Om mineralerna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom ursprungsgruvan; platser där 
mineralerna har konsoliderats, handlats 
eller bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med de 
särskilda rekommendationer för företag i 
tidigare led som anges i OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet.

v) Om resurserna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom ursprungsplatsen; platser där 
resurserna har konsoliderats, handlats eller 
bearbetas; skatter, avgifter och provisioner 
som betalats, i enlighet med de särskilda 
rekommendationer för företag i tidigare led 
som anges i OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) När det gäller metaller, använda sig av 
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med 
stöd av dokumentation, tillhandahåller 
följande uppgifter:

utgår

i) Beskrivning av metallen, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för importörens 
leverantör.

iii) Namn och adress för smältverk eller 
anrikningsverk i importörernas 
leveranskedja.

iv) Register över rapporterna från 
oberoende externa granskningar av 
smältverk eller anrikningsverk.

v) Ursprungsländer för mineralerna i 
smältverkens eller anrikningsverkens 
leveranskedjor.

vi) Om metallerna är baserade på 
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mineraler från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden ska kompletterande 
uppgifter tillhandahållas i enlighet med 
de särskilda rekommendationerna för 
företag i senare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Behövs inte längre eftersom båda dessa frågor nu tas upp i det ändrade led f, i 
överensstämmelse med OECD:s vägledning.

Ändringsförslag 317
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) När det gäller metaller, använda sig av
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med 
stöd av dokumentation, tillhandahåller 
följande uppgifter:

utgår

i) Beskrivning av metallen, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för importörens 
leverantör.

iii) Namn och adress för smältverk eller 
anrikningsverk i importörernas 
leveranskedja.

iv) Register över rapporterna från 
oberoende externa granskningar av 
smältverk eller anrikningsverk.

v) Ursprungsländer för mineralerna i 
smältverkens eller anrikningsverkens 
leveranskedjor.
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vi) Om metallerna är baserade på 
mineraler från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden ska kompletterande 
uppgifter tillhandahållas i enlighet med 
de särskilda rekommendationerna för 
företag i senare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Behövs inte längre eftersom båda dessa frågor nu tas upp i det ändrade led f, i 
överensstämmelse med OECD:s riktlinjer.

Ändringsförslag 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) När det gäller metaller, använda sig av 
en kontrollkedja eller ett system för 
spårbarhet i leveranskedjan som, med 
stöd av dokumentation, tillhandahåller 
följande uppgifter:

utgår

i) Beskrivning av metallen, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för importörens 
leverantör.

iii) Namn och adress för smältverk eller 
anrikningsverk i importörernas 
leveranskedja.

iv) Register över rapporterna från 
oberoende externa granskningar av 
smältverk eller anrikningsverk.

v) Ursprungsländer för mineralerna i 
smältverkens eller anrikningsverkens 
leveranskedjor.
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vi) Om metallerna är baserade på 
mineraler från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden ska kompletterande 
uppgifter tillhandahållas i enlighet med 
de särskilda rekommendationerna för 
företag i senare led som anges i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de skyldigheter som fastställs i 
punkt 1 ska verksamhetsutövare enligt 
bilaga II använda sig av en kontrollkedja 
eller ett system för spårbarhet i 
leveranskedjan som, med stöd av 
dokumentation, tillhandahåller följande 
uppgifter:

i) Beskrivning av resursen, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för leverantör till 
aktörer enligt bilaga II.

iii) Resursens ursprungsland.

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

v) Om resurserna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden som anges i bilaga V, 
ytterligare uppgifter såsom 
utvinningsplatsen; platser där resurserna 
har konsoliderats, handlats eller 
bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet.
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Or. en

Motivering

Ändringarna i denna punkt avspeglar att företag och resurser har fått ett mer omfattande 
tillämpningsområde och säkerställer att de skyldigheter som anges i leden i–v ska gälla för 
samtliga smältverk, anrikningsverk och andra verksamhetsutövare som kan utgöra 
flaskhalsar i leveranskedjan som anges i bilaga II.

Ändringsförslag 320
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de skyldigheter som fastställs i 
punkt 1 ska verksamhetsutövare enligt 
bilaga Ia använda sig av en kontrollkedja 
eller ett system för spårbarhet i 
leveranskedjan som, med stöd av 
dokumentation, tillhandahåller följande 
uppgifter:

i) Beskrivning av resursen, inklusive 
handelsnamn och typ.

ii) Namn och adress för leverantör till 
aktörer enligt bilaga Ia.

iii) Resursens ursprungsland.

iv) Kvantitet uttryckt i volym eller vikt och 
datum för utvinning.

v) Om resurserna har sitt ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, ytterligare uppgifter 
såsom utvinningsplatsen; platser där 
resurserna har konsoliderats, handlats 
eller bearbetas; skatter, avgifter och 
provisioner som betalats, i enlighet med 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet.



AM\1051627SV.doc 181/329 PE549.420v01-00

SV

Or. en

Motivering

Tillägget av denna punkt avspeglar att företag och resurser har fått ett mer omfattande 
tillämpningsområde och säkerställer att de skyldigheter som anges i leden i–v ska gälla för 
samtliga smältverk, anrikningsverk och andra verksamhetsutövare som kan utgöra 
flaskhalsar i leveranskedjan som anges i bilaga Ia.

Ändringsförslag 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en verksamhetsutövare kan vara 
rimligen övertygad om att de produkter 
som omfattas enbart kommer från 
återvunna resurser ska den

a) offentliggöra vad den har fastställt, och 

b) på rimlig detaljnivå beskriva vilka 
åtgärder för tillbörlig aktsamhet som den 
har vidtagit för att fastställa detta.

Or. en

Motivering

Se definitionen av återvunna material i artikel 2.

Ändringsförslag 322
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en verksamhetsutövare kan vara 
rimligen övertygad om att de produkter 
som omfattas enbart kommer från 
återvunna resurser ska den

a) offentliggöra vad den har fastställt, och

b) på rimlig detaljnivå beskriva vilka 
åtgärder för tillbörlig aktsamhet som den 
har vidtagit för att fastställa detta.

Or. en

Motivering

Se definitionen av återvunna material i artikel 2.

Ändringsförslag 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Alla verksamhetsutövare i senare led ska 
uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i 
punkt 1 a–e i denna artikel och upprätta
ett system med kontroller av och insyn i
resursernas leveranskedja i enlighet med 
OECD:s vägledning för tillbörlig 
aktsamhet, bland annat för att identifiera 
aktörerna i tidigare led i sin 
leveranskedja, vilket kan genomföras 
genom deltagande i branschdrivna 
program.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b

När en verksamhetsutövare i tidigare
eller senare led kan vara rimligen 
övertygad om att resurserna enbart 
kommer från återvinning eller metallskrot 
ska den

a) offentliggöra vad den har fastställt, och

b) på rimlig detaljnivå beskriva vilka 
åtgärder för tillbörlig aktsamhet som den 
har vidtagit för att fastställa detta.

Or. en

Ändringsförslag 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje verksamhetsutövare ska i 
enlighet med OECD:s vägledning om 
tillbörlig aktsamhet identifiera och 
bedöma riskerna i sin resursleveranskedja 
i enlighet med artikel 4, och:

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”den ansvarstagande importör av mineraler och metaller” i början av 
punkt 1 har ersatts med ”Varje verksamhetsutövare”. Det utökar de skyldigheter som 
föreskrivs i led i–iv till alla ”verksamhetsutövare”; vilket avspeglar företagets bredare 
tillämpningsområde Alla andra ändringar avspeglar språket i OECD:s vägledning om 
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tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 326
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje verksamhetsutövare ska i 
enlighet med OECD:s vägledning om 
tillbörlig aktsamhet identifiera och 
bedöma riskerna i sin resursleveranskedja 
i enlighet med artikel 4, och:

Or. en

Motivering

Hänvisningen till "den ansvarstagande importör av mineraler och metaller" i början av punkt 
1 har ersatts med "Varje verksamhetsutövare". Det utökar de skyldigheter som föreskrivs i led 
i–iv till alla "verksamhetsutövare"; vilket avspeglar företagets bredare tillämpningsområde 
Alla andra ändringar avspeglar språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 327
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje verksamhetsutövare i tidigare led 
ska i enlighet med OECD:s vägledning 
om tillbörlig aktsamhet:

Or. en

Motivering

Alla ändringar av artikel 5 görs för att avspegla att företagen har ett bredare 
tillämpningsområde, samtidigt som det säkerställs att bara verksamhetsutövare i tidigare led 
omfattas av de aktuella skyldigheterna i linje med OECD:s vägledning och att företag i 
senare led endast omfattas av flexibla och storleksrelevanta skyldigheter i senare led.

Ändringsförslag 329
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den ansvarstagande
verksamhetsutövare av mineraler och 
metaller som omfattas av denna förordning 
ska vidta följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kartlägga och bedöma riskerna för 
negativa konsekvenser i sin leveranskedja 
för mineraler på grundval av de uppgifter 
som lämnats enligt artikel 4 jämförda med 
standarderna i strategin för 
leveranskedjan, i överensstämmelse med 
bilaga II till och rekommendationerna om 
tillbörlig aktsamhet i OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 331
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kartlägga och bedöma riskerna för 
negativa konsekvenser i sin leveranskedja 
för mineraler på grundval av de uppgifter 
som lämnats enligt artikel 4 jämförda med 
standarderna i strategin för 
leveranskedjan, i överensstämmelse med 
bilaga II till och rekommendationerna om 
tillbörlig aktsamhet i OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kartlägga och bedöma riskerna för 
negativa konsekvenser i sin leveranskedja 
för mineraler på grundval av de uppgifter 
som lämnats enligt artikel 4 jämförda med
standarderna i strategin för leveranskedjan, 
i överensstämmelse med bilaga II till och 
rekommendationerna om tillbörlig 
aktsamhet i OECD:s riktlinjer om
tillbörlig aktsamhet.

a) Kartlägga och bedöma riskerna för 
negativa konsekvenser i sin leveranskedja 
mot bakgrund av standarderna i strategin 
för leveranskedjan, samt dess förpliktelser 
om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna, utformad så att den 
hindrar eller mildrar negativa 
konsekvenser genom att

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna i enlighet med OECD:s 
vägledning om tillbörlig aktsamhet, bland 
annat genom att

Or. en

Motivering

För att avspegla språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 334
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna, utformad så att den 
hindrar eller mildrar negativa 
konsekvenser genom att

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna i enlighet med OECD:s 
vägledning om tillbörlig aktsamhet, bland 
annat genom att

Or. en

Motivering

För att avspegla språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna, utformad så att den 
hindrar eller mildrar negativa 
konsekvenser genom att

b) Genomföra en strategi för att hantera de 
kartlagda riskerna, bland annat genom att

Or. en

Ändringsförslag 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) rapportera resultatet av riskbedömningen 
av leveranskedjan till de utsedda 
personerna i ledande befattning,

i) rapportera resultatet av riskbedömningen 
av leveranskedjan till de utsedda 
personerna i ledande befattning hos 
verksamhetsutövaren,
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Or. en

Motivering

För att avspegla språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 337
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) rapportera resultatet av riskbedömningen 
av leveranskedjan till de utsedda 
personerna i ledande befattning,

i) rapportera resultatet av riskbedömningen 
av leveranskedjan till de utsedda 
personerna i ledande befattning hos 
verksamhetsutövaren,

Or. en

Motivering

För att avspegla språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led ii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) införa åtgärder för riskhantering som 
överensstämmer med bilaga II och 
rekommendationerna om tillbörlig 
aktsamhet i OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet, med beaktande av 
deras förmåga att påverka, och vid behov 
sätta press på leverantörer som mest 
effektivt kan förhindra eller reducera den 

ii) utforma och anta en 
riskhanteringsplan, med beaktande av 
deras förmåga att påverka och vid behov 
utöva inflytande över leverantörer som 
mest effektivt kan förhindra eller reducera 
den identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen
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identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen

Or. en

Motivering

För att spegla språket i OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 339
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led ii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) införa åtgärder för riskhantering som 
överensstämmer med bilaga II och 
rekommendationerna om tillbörlig 
aktsamhet i OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet, med beaktande av 
deras förmåga att påverka, och vid behov 
sätta press på leverantörer som mest
effektivt kan förhindra eller reducera den 
identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen

ii) utforma och anta en 
riskhanteringsplan, med beaktande av 
deras förmåga att påverka och vid behov 
utöva inflytande över leverantörer som 
mest effektivt kan förhindra eller reducera 
den identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen

Or. en

Motivering

För att avspegla språket i OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led ii – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) införa åtgärder för riskhantering som 
överensstämmer med bilaga II och 
rekommendationerna om tillbörlig 
aktsamhet i OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet, med beaktande av deras 
förmåga att påverka, och vid behov utöva 
inflytande över leverantörer som mest 
effektivt kan förhindra eller reducera den 
identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen

ii) utforma och anta en 
riskhanteringsplan som överensstämmer 
med bilaga II och rekommendationerna om 
tillbörlig aktsamhet i OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet, med beaktande av 
deras förmåga att påverka, och vid behov 
sätta press på leverantörer som mest 
effektivt kan förhindra eller reducera den 
identifierade risken, genom att göra det 
möjligt att antingen

Or. en

Ändringsförslag 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje annan verksamhetsutövare än 
en verksamhetsutövare enligt bilaga II 
ska identifiera och bedöma riskerna i sin 
resursleveranskedja i enlighet med 
punkt 1 genom att

a) efter bästa förmåga identifiera 
aktörerna enligt bilaga II i sin 
resursleveranskedja,

b) efter bästa förmåga bedöma systemet 
för tillbörlig aktsamhet för de aktörer 
enligt bilaga II som identifierats enligt 
punkt 2a ovan på grundval av tillgängliga 
reviderade rapporter och/eller i 
förekommande fall annan information.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att karaktärisera hur riskidentifiering och riskbedömning 
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kan utföras av verksamhetsutövare i senare led av leveranskedjan, vilket är särskilt relevant 
för små och medelstora företag. Genom ändringsförslaget säkerställs att för mindre företag 
som inte är verksamhetsutövare enligt bilaga II kan tillbörlig aktsamhet enligt artikel 5 utövas 
genom att anskaffa reviderade rapporter från de identifierade flaskhalsarna när de blir 
tillgängliga och kontrollera dem. För större företag är det lämpligt att även använda annan 
information.

Ändringsförslag 342
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje annan verksamhetsutövare än 
en verksamhetsutövare enligt bilaga Ia 
ska identifiera och bedöma riskerna i sin 
resursleveranskedja i enlighet med 
punkt 1 genom att

a) efter bästa förmåga identifiera 
aktörerna enligt bilaga Ia i sin 
resursleveranskedja,

b) efter bästa förmåga bedöma systemet 
för tillbörlig aktsamhet för de aktörer 
enligt bilaga Ia som identifierats enligt 
punkt 1a ovan på grundval av tillgängliga 
reviderade rapporter och/eller i 
förekommande fall annan information.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att karaktärisera hur riskidentifiering och riskbedömning 
kan utföras av verksamhetsutövare i senare led av leveranskedjan, vilket är särskilt relevant 
för små och medelstora företag. Genom ändringsförslaget säkerställs att för mindre företag 
som inte är verksamhetsutövare enligt bilaga Ia kan tillbörlig aktsamhet enligt artikel 5 
utövas genom att anskaffa reviderade rapporter från de identifierade flaskhalsarna när de 
blir tillgängliga och kontrollera dem. För större företag är det lämpligt att även använda 
annan information.
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Ändringsförslag 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en ansvarstagande importör vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska importören samråda med 
leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

2. Om en verksamhetsutövare enligt 
bilaga II vidtar riskreducerande åtgärder 
och samtidigt fortsätter eller tillfälligt
upphör med handeln, ska 
verksamhetsutövaren i enlighet med 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet samråda med leverantörer och 
berörda parter, däribland lokala och 
centrala myndigheter, internationella 
organisationer, det civila samhällets 
organisationer och berörda tredje parter, 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. en

Motivering

Ändringen begränsar denna skyldighet till smältverk, anrikningsverk och andra flaskhalsar 
som identifierats av kommissionen (verksamhetsutövare enligt bilaga II). Skyldigheterna för 
verksamhetsutövare enligt bilaga II är betydligt mer omfattande än för andra 
verksamhetsutövare, vilket avspeglar deras position i leveranskedjan och deras förmåga att 
utöva tillbörlig aktsamhet ända fram till anskaffningsplatsen. Hänvisningen till OECD:s 
vägledning om tillbörlig aktsamhet innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att samråda 
med de angivna enheterna och komma överens om en strategi för riskreduktion.

Ändringsförslag 344
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en ansvarstagande importör vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska importören samråda med 
leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

2. Om en -verksamhetsutövare enligt 
bilaga Ia vidtar riskreducerande åtgärder 
och samtidigt fortsätter eller tillfälligt 
upphör med handeln, ska 
verksamhetsutövaren i enlighet med 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet samråda med leverantörer och 
berörda parter, däribland lokala och 
centrala myndigheter, internationella 
organisationer, det civila samhällets 
organisationer och berörda tredje parter, 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. en

Motivering

Ändringen begränsar denna skyldighet till smältverk, anrikningsverk och andra flaskhalsar 
som identifierats av kommissionen (verksamhetsutövare enligt bilaga Ia). Skyldigheterna för 
verksamhetsutövare enligt bilaga Ia är betydligt mer omfattande än för andra 
verksamhetsutövare, vilket avspeglar deras position i leveranskedjan och deras förmåga att 
utöva tillbörlig aktsamhet ända fram till anskaffningsplatsen. Hänvisningen till OECD:s 
vägledning om tillbörlig aktsamhet innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att samråda 
med de angivna enheterna och komma överens om en strategi för riskreduktion.

Ändringsförslag 345
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en ansvarstagande importör vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska importören samråda med 
leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 

2. Om en importör vidtar riskreducerande 
åtgärder och samtidigt fortsätter eller 
tillfälligt upphör med handeln, ska 
importören samråda med leverantörer och 
berörda parter, däribland lokala och 
centrala myndigheter, internationella 
organisationer, det civila samhällets 
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samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

organisationer och berörda tredje parter, 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. de

Ändringsförslag 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en ansvarstagande importör vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska importören samråda med 
leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

2. Om en verksamhetsutövare i tidigare 
led vidtar riskreducerande åtgärder och 
samtidigt fortsätter eller tillfälligt upphör 
med handeln, ska verksamhetsutövaren i 
enlighet med OECD:s vägledning om 
tillbörlig aktsamhet samråda med 
leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 347
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en ansvarstagande importör vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska importören samråda med 

2. Om en ansvarstagande
verksamhetsutövare vidtar riskreducerande 
åtgärder och samtidigt fortsätter eller 
tillfälligt upphör med handeln, ska 
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leverantörer och berörda parter, däribland 
lokala och centrala myndigheter, 
internationella organisationer, det civila 
samhällets organisationer och berörda 
tredje parter, och komma överens om en 
strategi för mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

importören samråda med leverantörer och 
berörda parter, däribland lokala och 
centrala myndigheter, internationella 
organisationer, det civila samhällets 
organisationer och berörda tredje parter, 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En ansvarstagande importör ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar.

3. Varje aktör enligt bilaga II ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar i enlighet med 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Som ovan. Ändringarna avspeglar OECD:s riktlinjer och ändringen av företagsräckvidden. 
Dessa skyldigheter begränsas nu till smältverk, anrikningsverk och andra flaskhalsar som 
fastställts av kommissionen (se definitionen av aktörer enligt bilaga II).

Ändringsförslag 349
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En ansvarstagande importör ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar.

3. Varje aktör enligt bilaga Ia ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar i enlighet med 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Som ovan. Ändringarna avspeglar OECD:s riktlinjer och ändringen av företagsräckvidden. 
Dessa skyldigheter begränsas nu till smältverk, anrikningsverk och andra flaskhalsar som 
identifierats av kommissionen (se definitionen av aktörer enligt bilaga Ia).

Ändringsförslag 350
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En ansvarstagande importör ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar.

3. En importör ska, i syfte att utforma 
riskreducerande strategier avsedda för 
konflikter och högrisksituationer, stödja sig 
på åtgärder och indikatorer i bilaga III till 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
och mäta gradvisa förbättringar.

Or. de

Ändringsförslag 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En ansvarstagande importör ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar.

3. En aktör i tidigare led ska, i syfte att 
utforma riskreducerande strategier avsedda 
för konflikter och högrisksituationer, stödja 
sig på åtgärder och indikatorer i bilaga III 
till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet och mäta gradvisa förbättringar.

Or. en

Ändringsförslag 352
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En ansvarstagande importör ska, i syfte 
att utforma riskreducerande strategier 
avsedda för konflikter och 
högrisksituationer, stödja sig på åtgärder 
och indikatorer i bilaga III till OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och mäta 
gradvisa förbättringar.

3. En ansvarstagande aktör ska, i syfte att 
utforma riskreducerande strategier avsedda 
för konflikter och högrisksituationer, stödja 
sig på åtgärder och indikatorer i bilaga III 
till OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet och mäta gradvisa förbättringar.

Or. en

Ändringsförslag 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje aktör i senare led ska identifiera 
och bedöma riskerna i sin 
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resursleveranskedja i enlighet med 
punkt 1a genom att

a) efter bästa förmåga identifiera 
aktörerna i tidigare led i sin 
resursleveranskedja, och

b) efter bästa förmåga bedöma systemet 
för tillbörlig aktsamhet för dessa aktörer i 
tidigare led på grundval av tillgängliga 
reviderade rapporter och/eller i 
förekommande fall annan information.

Or. en

Ändringsförslag 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en annan aktör än en aktör enligt 
bilaga II genomför riskreducerande 
åtgärder och samtidigt fortsätter med 
handeln eller tillfälligt upphör med 
handeln ska aktören på lämpligt sätt och i 
enlighet med OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet samråda med 
leverantörer och berörda intressenter, 
inbegripet lokala och centrala 
myndigheter, internationella 
organisationer eller det civila samhällets 
organisationer samt berörda tredje parter 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreducering i 
riskhanteringsplanen.

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 
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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.

Ändringsförslag 355
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en annan aktör än en aktör enligt 
bilaga Ia genomför riskreducerande 
åtgärder och samtidigt fortsätter med 
handeln eller tillfälligt upphör med 
handeln ska aktören på lämpligt sätt och i 
enlighet med OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet samråda med 
leverantörer och berörda intressenter, 
inbegripet lokala och centrala 
myndigheter, internationella 
organisationer eller det civila samhällets 
organisationer samt berörda tredje parter 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreducering i 
riskhanteringsplanen.

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.
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Ändringsförslag 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en aktör i senare led vidtar 
riskreducerande åtgärder och samtidigt 
fortsätter eller tillfälligt upphör med 
handeln, ska aktören i enlighet med 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet, 
när det är lämpligt, samråda med 
leverantörer och berörda parter, 
däribland lokala och centrala 
myndigheter, internationella 
organisationer, det civila samhällets 
organisationer och berörda tredje parter, 
och komma överens om en strategi för 
mätbar riskreduktion i 
riskhanteringsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska låta en oberoende 
extern part utföra granskningar.

Aktörer enligt bilaga II ska låta en 
oberoende extern part granska deras 
system för tillbörlig aktsamhet i enlighet 
med OECD:s riktlinjer för tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget avspeglar en bredare företagsräckvidd och differentierade 
granskningskrav i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer. Alla berörda aktörer behöver 
inte låta en extern part utföra granskningar. Detta är ett krav endast för de flaskhalsar som 
anges i bilaga II. Det säkerställer också att mindre företag som nu omfattas av förordningen 
trots detta inte omfattas av granskningskraven annat än om de är aktörer enligt bilaga II, dvs. 
smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag 358
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska låta en oberoende 
extern part utföra granskningar.

Aktörer enligt bilaga Ia ska låta en 
oberoende extern part granska deras 
system för tillbörlig aktsamhet i enlighet 
med OECD:s riktlinjer för tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avspeglar en bredare företagsräckvidd och differentierade 
granskningskrav i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer. Alla berörda aktörer behöver 
inte låta en extern part utföra granskningar. Detta är ett krav endast för de flaskhalsar som 
anges i bilaga Ia. Det säkerställer också att mindre företag som nu omfattas av förordningen 
trots detta inte omfattas av granskningskraven annat än om de är aktörer enligt bilaga Ia, 
dvs. smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag 359
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning ska låta en oberoende extern 
part utföra granskningar.

Den importör av mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning ska låta 
en oberoende extern part utföra 
granskningar och ställa resultatet av dessa 
granskningar till medlemsstatens 
behöriga myndigheters förfogande.

Or. de

Ändringsförslag 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska låta en oberoende 
extern part utföra granskningar.

Aktörer i tidigare led ska låta en oberoende 
extern part granska deras system för 
tillbörlig aktsamhet i enlighet med 
OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avspeglar en bredare företagsräckvidd och differentierade 
granskningskrav i överensstämmelse med OECD:s riktlinjer. Alla berörda aktörer behöver 
inte låta en extern part utföra granskningar. Detta är ett krav endast för flaskhalsar. Det 
säkerställer också att mindre företag som nu omfattas av förordningen trots detta inte 
omfattas av granskningskraven annat än om de är flaskhalsar såsom smältverk och 
anrikningsverk.

Ändringsförslag 361
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning ska låta en oberoende extern 
part utföra granskningar.

Den ansvarstagande aktör inom mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning ska låta en oberoende extern 
part utföra granskningar.

Or. en

Ändringsförslag 362
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvarstagande importör av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning ska låta en oberoende extern 
part utföra granskningar.

Den ansvarstagande importör av mineraler 
och metaller som omfattas av denna
förordning ska låta ett organ för 
bedömning av överensstämmelse 
genomföra en bedömning av 
överensstämmelse i enlighet med det 
system för bedömning av 
överensstämmelse som nämns i artikel 6a.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 363
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den oberoende externa granskningen ska utgår

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att 
genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning, 
inbegripet importörens 
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 
i denna förordning, och

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

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället är under diskussion i rådet. Detta 
ändringsförslag har lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på tidigt stadium 
diskutera detta förslag och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den oberoende externa granskningen ska I enlighet med första stycket i denna 
artikel och OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet ska den oberoende externa 
granskningen
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Or. en

Motivering

Detta säkerställer att alla granskningar uppfyller standarden och specifikationerna i OECD:s 
riktlinjer.

Ändringsförslag 365
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den oberoende externa granskningen ska I enlighet med första stycket och OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet ska den 
oberoende externa granskningen

Or. en

Motivering

Detta säkerställer att alla granskningar uppfyller standarden och specifikationerna i OECD:s 
riktlinjer.

Ändringsförslag 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den oberoende externa granskningen ska I enlighet med artikel 6.1 i OECD:s 
riktlinjer om tillbörlig aktsamhet ska den 
oberoende externa granskningen

Or. en
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Ändringsförslag 367
Catherine Bearder

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden och 
system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens 
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden och 
system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens 
förvaltningssystem, riskhantering, hälsa 
och säkerhet inom gruvverksamheten 
inklusive gruvarbetares säkerhet, och 
uppgiftslämnande,

Or. en

Ändringsförslag 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

a) omfatta alla aktörens verksamheter, 
förfaranden och system som används för 
att genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för alla resurser som 
omfattas av förordningen, inbegripet 
aktörens förvaltningssystem, riskhantering 
och uppgiftslämnande,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avspeglar bredare företagsräckvidd och bredare materialräckvidd enligt 
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ovan.

Ändringsförslag 369
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

a) omfatta alla aktörens verksamheter, 
förfaranden och system som används för 
att genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för alla resurser som 
omfattas av förordningen, inbegripet 
aktörens förvaltningssystem, riskhantering 
och uppgiftslämnande,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avspeglar bredare företagsräckvidd och bredare materialräckvidd enligt 
ovan.

Ändringsförslag 370
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande
importörens verksamheter, förfaranden och 
system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens 
förvaltningssystem, riskhantering och 

a) omfatta alla importörens verksamheter, 
förfaranden och system som används för 
att genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning, 
inbegripet importörens förvaltningssystem, 
riskhantering och uppgiftslämnande,
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uppgiftslämnande,

Or. de

Ändringsförslag 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

a) omfatta alla aktörens verksamheter, 
förfaranden och system som används för 
att genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för alla resurser som 
omfattas av förordningen, inbegripet 
aktörens förvaltningssystem, riskhantering 
och uppgiftslämnande,

Or. en

Ändringsförslag 372
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) omfatta alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet importörens
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

a) omfatta alla den ansvarstagande 
aktörens verksamheter, förfaranden och 
system som används för att genomföra 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning, inbegripet aktörens
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

Or. en
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Ändringsförslag 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha till syfte att fastställa om den
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

b) ha till syfte att fastställa om aktörens
åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan överensstämmer med 
artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, 
och

Or. en

Motivering

Avspeglar bredare företagsräckvidd, enligt ovan.

Ändringsförslag 374
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

b) ha till syfte att fastställa om aktörens
åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan överensstämmer med 
artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, 
och

Or. en

Motivering

Avspeglar bredare företagsräckvidd, enligt ovan.
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Ändringsförslag 375
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

b) ha till syfte att fastställa om importörens 
åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan överensstämmer med 
artiklarna 4, 5 och 7 i denna förordning, 
och

Or. de

Ändringsförslag 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

b) ha till syfte att fastställa om aktörens
åtgärder för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan överensstämmer med dess 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

Or. en

Ändringsförslag 377
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande importörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 

b) ha till syfte att fastställa om den 
ansvarstagande aktörens åtgärder för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan 
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överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

överensstämmer med artiklarna 4, 5 och 7 i 
denna förordning, och

Or. en

Ändringsförslag 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta säkerställer att alla revisioner uppfyller standarden och specifikationerna i OECD:s 
riktlinjer.

Ändringsförslag 379
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Detta säkerställer att alla revisioner uppfyller standarden och specifikationerna i OECD:s 
riktlinjer.

Ändringsförslag 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 381
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla aktörer får samarbeta via sina 
branschorganisationer för att säkerställa 
att den oberoende externa revisionen 
genomförs i enlighet med stycke 2.

Or. en
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Motivering

Berörda aktörer får i enlighet med OECD:s riktlinjer samarbeta med branschorganisationer 
vid genomförandet av externa revisioner.

Ändringsförslag 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla aktörer får samarbeta via sina 
branschorganisationer för att säkerställa 
att den oberoende externa revisionen 
genomförs i enlighet med stycke 2.

Or. en

Motivering

Berörda aktörer får i enlighet med OECD:s riktlinjer samarbeta med branschorganisationer 
vid genomförandet av externa revisioner.

Ändringsförslag 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktörer får samarbeta via sina 
branschorganisationer för att säkerställa 
att den oberoende externa revisionen 
genomförs i enlighet med stycke 2.

Or. en
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Ändringsförslag 384
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a

System för bedömning av 
överensstämmelse

Kommissionen ska anta en 
genomförandeakt som fastställer ett eller 
flera system för bedömning av 
överensstämmelse som

a) omfattar alla den ansvarstagande 
importörens verksamheter, förfaranden 
och system som används för att 
genomföra tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning, 
inbegripet importörens 
förvaltningssystem, riskhantering och 
uppgiftslämnande,

och

b) förutsätter överensstämmelse med 
kraven i artiklarna 4, 5 och 7 i denna 
förordning.

Denna genomförandeakt ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 13.3.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 385
Daniel Caspary
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Förslag till förordning
Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6b

Anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om vilka organ som 
godkänts för att utföra bedömningar av 
överensstämmelse enligt denna 
förordning.

2. Kommissionen ska göra förteckningen 
över de organ som anmälts enligt denna 
förordning offentligt tillgänglig, 
inbegripet de identifieringsnummer som 
tilldelats dem och den verksamhet för 
vilken de anmälts. Kommissionen ska se 
till att denna förteckning hålls aktuell.

3. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av 
överensstämmelse som har uppfyllt 
kraven i artikel 6c.

4. Organ för bedömning av 
överensstämmelse som är ackrediterade i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008 utifrån en lämplig 
harmoniserad ackrediteringsstandard för 
att genomföra bedömningar om 
överensstämmelse grundade på ett 
fastställt system för bedömning av 
överensstämmelse, ska förutsättas 
uppfylla kraven i artikel 6c.

5. Om en anmälande myndighet har 
konstaterat eller har informerats om att 
ett anmält organ inte längre uppfyller de 
krav som anges i artikel 6c eller att det 
underlåter att fullgöra sina skyldigheter, 
ska myndigheten i förekommande fall, 
beroende på hur allvarlig 
underlåtenheten att uppfylla kraven eller 
att fullgöra skyldigheterna är, begränsa 
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anmälan eller återkalla den tillfälligt eller 
slutgiltigt. Den ska omedelbart underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om detta.

6. I händelse av begränsning, tillfällig 
återkallelse eller återkallelse av anmälan 
eller om det anmälda organet har upphört 
med verksamheten ska den anmälande 
medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att det anmälda organets 
dokumentation antingen behandlas av ett 
annat anmält organ eller hålls tillgänglig 
för de ansvariga anmälande behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten på deras 
begäran.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 386
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6c

Krav som gäller organ för bedömning av 
överensstämmelse som är föremål för 

anmälan

1. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska inrättas i enlighet 
med nationell rätt och vara en juridisk 
person.

2. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara ett externt 
organ som är oberoende av den importör 
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det bedömer, av 
smältverket/anrikningsverket samt av 
smältverkets/anrikningsverkets 
dotterbolag, licenstagare, entreprenörer, 
leverantörer och företag som samarbetar 
om bedömningen av överensstämmelse. 

Ett organ som tillhör en 
näringslivsorganisation eller 
branschorganisation som företräder 
företag som importerar, smälter eller 
anrikar mineraler inom vilken det utför 
bedömningar får anses vara ett sådant 
organ, förutsatt att det kan styrkas att 
organet är oberoende och att det inte 
föreligger några intressekonflikter.

3. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning 
och den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse får 
inte utgöras av den som importerar, 
smälter eller anrikar tenn, tantal eller 
volfram, malmer av dessa metaller, eller 
guld.

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning 
och den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse får 
inte utgöras av den som är direkt 
involverad i handel med och smältning 
och anrikning av tenn, tantal eller 
volfram, malmer av dessa metaller, eller 
guld, eller representerar de parter som 
utför dessa verksamheter. De får inte 
delta i någon verksamhet som kan 
påverka deras objektivitet och integritet i 
samband med den bedömning av 
överensstämmelse för vilken de har 
anmälts. Detta ska framför allt gälla 
konsulttjänster.

Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska se till att deras 
dotterbolags eller underentreprenörers 
verksamhet inte påverkar sekretessen, 
objektiviteten eller opartiskheten i 
organens bedömningar av 
överensstämmelse.
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5. Organ för bedömning av 
överensstämmelse och deras personal ska 
utföra bedömningen av överensstämmelse 
med största möjliga yrkesintegritet, ha 
teknisk kompetens på det specifika 
området och vara fria från varje 
påtryckning och incitament, i synnerhet 
ekonomiska incitament, som kan påverka 
deras omdöme eller resultaten av deras 
bedömning av överensstämmelse. Detta 
gäller särskilt påtryckningar och 
incitament från personer eller grupper av 
personer som berörs av denna 
verksamhet.

6. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska kunna utföra alla
de uppgifter avseende bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i 
artikel 6d för ett sådant organ och för 
vilka det har anmälts, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av organet för bedömning 
av överensstämmelse eller för dess 
räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse för vilka det har 
anmälts ska organet för bedömning av 
överensstämmelse ha följande till sitt 
förfogande:

a) Erforderlig personal med teknisk 
kunskap och tillräcklig erfarenhet för att 
utföra bedömningen av 
överensstämmelse.

b) Beskrivningar av förfaranden för att 
utföra bedömningar av 
överensstämmelse; dessa förfaranden 
måste medge öppenhet och möjliggöra att 
förfarandena kan upprepas. Organet ska 
ha lämpliga rutiner och förfaranden för 
att skilja mellan de uppgifter som organet 
utför i sin egenskap av anmält organ och 
all annan verksamhet.

c) Förfaranden som gör det möjligt för 
organet att utöva sin verksamhet med 
vederbörlig hänsyn tagen till ett företags 
storlek, bransch och struktur, den berörda
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produktteknikens komplexitet och 
eventuell massproduktion eller 
serietillverkning.

Det ska ha de nödvändiga medlen för att 
korrekt kunna utföra de tekniska och 
administrativa uppgifterna i samband 
med bedömningen av överensstämmelse, 
och det ska ha tillgång till den utrustning 
och de hjälpmedel som krävs.

7. Den personal som ansvarar för att 
utföra bedömningen av överensstämmelse 
ska ha

a) fullgod teknisk och yrkesinriktad 
utbildning som täcker all slags bedömning 
av överensstämmelse på det område inom 
vilket organet för bedömning av 
överensstämmelse har anmälts,

b) tillfredsställande kunskap om kraven 
för de bedömningar som de gör och 
befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c) tillräcklig kännedom och insikt om de 
väsentliga kraven, de tillämpliga 
harmoniserade standarderna och de 
relevanta bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning och dess 
tillämpningsföreskrifter,

d) förmåga att upprätta intyg, protokoll 
och rapporter som visar att 
bedömningarna har gjorts.

8. Det ska garanteras att organ för 
bedömning av överensstämmelse, deras 
högsta ledning och bedömningspersonal 
är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen för 
och bedömningspersonalen vid ett organ 
för bedömning av överensstämmelse får 
inte vara beroende av det antal 
bedömningar som görs eller resultaten av 
bedömningarna.

9. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska vara 
ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på 
sig ansvaret enligt nationell lagstiftning 
eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar 
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för bedömningen av överensstämmelse.

10. Personalen vid ett organ för 
bedömning av överensstämmelse ska 
iaktta tystnadsplikt beträffande all 
information som de erhåller vid 
utförandet av sina uppgifter i enlighet 
med artikel 6d eller de nationella 
bestämmelser som genomför 
unionslagstiftningen, utom gentemot de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där verksamheten utförs. 
Immaterialrätten ska vara skyddad.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 387
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 6d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6d

Skyldigheter för anmälda organ för 
bedömning av överensstämmelse

1. Det anmälda organet för bedömning av 
överensstämmelse ska genomföra 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
ett certifieringssystem som fastställts i 
enlighet med artikel 6a.

2. Om ett anmält organ för bedömning av 
överensstämmelse konstaterar att en 
importör inte uppfyller kraven i 
certifieringssystemet, ska det begära att 
importören vidtar korrigerande åtgärder, 
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och det ska inte utfärda något intyg.

3. Om ett anmält organ för bedömning av 
överensstämmelse vid kontroll av 
överensstämmelse efter att ett intyg har 
utfärdats konstaterar att en produkt inte 
längre uppfyller kraven, ska det begära att 
importören vidtar korrigerande åtgärder, 
och det ska vid behov tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyget.

4. Om korrigerande åtgärder inte vidtas 
eller inte får önskad effekt ska det 
anmälda organet för bedömning av 
överensstämmelse, beroende på vad som 
är lämpligt, begränsa, tillfälligt dra 
tillbaka eller återkalla intyg.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år ska alla 
aktörer lämna in följande dokumentation 
som avser det föregående kalenderåret till 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten:

Or. en
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Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden. Se definitionen av ”aktör” ovan.

Ändringsförslag 389
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år ska alla 
aktörer lämna in följande dokumentation 
som avser det föregående kalenderåret till 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten:

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden. Se definitionen av ”aktör” ovan.

Ändringsförslag 390
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars varje år ska den
ansvarstagande importören av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
importör av mineraler och metaller som 
omfattas av denna förordning lämna in 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:



PE549.420v01-00 224/329 AM\1051627SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år ska alla 
aktörer lämna in följande dokumentation 
som avser det föregående kalenderåret till 
den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten:

Or. en

Motivering

Alla ändringar i artikel 7 avspeglar de mer begränsade granskningskraven i artikel 6 och den 
bredare företagsräckvidden. Enligt OECD:s riktlinjer är det bara flaskhalsar som behöver 
granskas men alla är underställda de krav på rapportering och redovisning som anges i 
denna artikel.

Ändringsförslag 392
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

1. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande aktören inom mineraler 
och metaller som omfattas av denna 
förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:
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Or. en

Ändringsförslag 393
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Importörens namn, adress, fullständiga 
kontaktuppgifter och en beskrivning av den 
kommersiella verksamheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Oberoende externa granskningar som 
genomförts i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna ändring avspeglar den bredare företagsräckvidden i den ändrade förordningen. Med 
en bredare företagsräckvidd är inte alla aktörer som omfattas skyldiga att genomföra 
granskningar med hjälp av en oberoende extern part. Detta är ett krav enbart för de aktörer 
som anges i bilaga II, enligt ändringarna av artikel 6 ovan.

Ändringsförslag 395
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Oberoende externa granskningar som 
genomförts i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna ändring avspeglar den bredare företagsräckvidden i den ändrade förordningen. Med 
en bredare företagsräckvidd är inte alla aktörer som omfattas skyldiga att genomföra 
granskningar med hjälp av en oberoende extern part. Detta är ett krav enbart för de aktörer 
som anges i bilaga Ia, enligt ändringarna av artikel 6 ovan.

Ändringsförslag 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Oberoende externa granskningar som 
genomförts i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 397
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Oberoende externa granskningar som 
genomförts i enlighet med artikel 6 i denna 

c) Det certifikat som utfärdats i 
anslutning till den externa bedömning av 
överensstämmelse som genomförts i 
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förordning. enlighet med artikel 6 i denna förordning.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen presenterar detta ändringsförslag en idé som 
föreslagits av Nederländerna, vilken för tillfället diskuteras i rådet. Detta ändringsförslag har 
lagts fram för att möjliggöra för parlamentet att på ett tidigt stadium diskutera detta förslag 
och inta en ståndpunkt angående detta.

Ändringsförslag 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars varje år ska den
ansvarstagande importören av mineraler 
som omfattas av denna förordning till den
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
lämna in dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret när det gäller 
andelen mineraler med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den 
totala mängden av inköpta mineraler, 
bekräftat av oberoende externa 
granskningar i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

2. Senast den 31 mars varje år ska också 
andra aktörer än aktörer enligt bilaga II 
till den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten lämna in 
förvaltningsrapporter som innehåller 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret:

Or. en

Motivering

Med en bredare företagsräckvidd varierar aktörernas rapporteringsskyldigheter beroende på 
deras position i leveranskedjan. Enligt OECD:s riktlinjer omfattas utsedda flaskhalsar, som 
förtecknas i bilaga II, av ytterligare rapporteringskrav i form av granskningar av en extern 
part. Rapporteringskraven i denna artikel gäller däremot för andra aktörer. Dessa krav 
avspeglar kraven i OECD:s riktlinjer.
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Ändringsförslag 399
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
som omfattas av denna förordning till den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
lämna in dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret när det gäller 
andelen mineraler med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den 
totala mängden av inköpta mineraler, 
bekräftat av oberoende externa 
granskningar i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

2. Senast den 31 mars varje år ska också 
andra aktörer än aktörer enligt bilaga Ia 
till den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten lämna in 
förvaltningsrapporter som innehåller 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret:

Or. en

Motivering

Med en bredare företagsräckvidd varierar aktörernas rapporteringsskyldigheter beroende på 
deras position i leveranskedjan. Enligt OECD:s riktlinjer omfattas utsedda flaskhalsar, som 
förtecknas i bilaga Ia, av ytterligare rapporteringskrav i form av granskningar av en extern 
part. Rapporteringskraven i denna artikel gäller däremot för andra aktörer. Dessa krav 
avspeglar kraven i OECD:s riktlinjer.

Ändringsförslag 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 

2. Senast den 31 mars varje år ska aktörer i 
senare led också till den behöriga 
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som omfattas av denna förordning till den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
lämna in dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret när det gäller 
andelen mineraler med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den 
totala mängden av inköpta mineraler, 
bekräftat av oberoende externa 
granskningar i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning.

myndigheten i medlemsstaten lämna in 
förvaltningsrapporter som innehåller 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret:

a) Verksamhetsutövarens politik för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, 
inbegripet verksamhetsutövarens 
ledningsstruktur som ansvarar för dess 
tillbörliga aktsamhet samt den person som 
är direkt ansvarig.

b) Verksamhetsutövarens system för 
kontroll och insyn i resursleveranskedjan, 
inbegripet de steg som vidtagits för att 
identifiera aktörer i tidigare led av 
leveranskedjan och bedöma deras system 
för tillbörlig aktsamhet.

c) Namnet på och adressen till var och en 
av aktörerna i tidigare led i dess 
leveranskedja, som verksamhetsutövaren 
identifierat i enlighet med artiklarna 4 
och 5.

d) Oberoende externa granskningar för var 
och en av aktörerna i tidigare led i dess 
leveranskedja, som verksamhetsutövaren 
identifierat i enlighet med artiklarna 4 
och 5, utförda i enlighet med räckvidden, 
målet och principerna i artikel 6 i 
förordningen.

e) Potentiella eller faktiska risker som 
identifieras av verksamhetsutövaren och 
de åtgärder som verksamhetsutövaren 
vidtagit för att hantera riskerna under 
rapporteringsperioden i enlighet med 
artikel 5.

f) Åtgärder som verksamhetsutövaren 
vidtagit för att förstärka sitt system för 
tillbörlig aktsamhet under 
rapporteringsperioden.
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Or. en

Ändringsförslag 401
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av mineraler 
som omfattas av denna förordning till den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
lämna in dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret när det gäller 
andelen mineraler med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den totala 
mängden av inköpta mineraler, bekräftat av 
oberoende externa granskningar i enlighet 
med artikel 6 i denna förordning.

2. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande aktören inom mineraler 
som omfattas av denna förordning till den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
lämna in dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret när det gäller 
andelen mineraler med ursprung i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den totala 
mängden av inköpta mineraler, bekräftat av 
oberoende externa granskningar i enlighet 
med artikel 6 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 402
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Aktörens policy för tillbörlig aktsamhet 
i leveranskedjan, inbegripet 
verksamhetsutövarens ledningsstruktur 
som ansvarar för dess tillbörliga 
aktsamhet samt den person som är direkt 
ansvarig.

Or. en
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Motivering

Avspeglar OECD:s ram i fem steg för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i 
mineralleveranskedjan, som beskrivs i bilaga I till OECD:s riktlinjer.

Ändringsförslag 403
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) operatörens system för kontroll och 
insyn i leveranskedjan för resurser, 
inklusive de åtgärder som har vidtagits för 
att identifiera aktörer i tidigare led i 
leveranskedjan och bedöma deras 
tillbörliga aktsamhet;

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar OECD:s ramverk i fem steg för riskbaserad tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, som den beskrivs i bilaga I till OECD:s vägledning.

Ändringsförslag 404
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) namn och adress för varje aktör enligt 
bilaga Ia i leveranskedjan såsom de 
identifierats av verksamhetsutövaren i 
enlighet med artiklarna 4 och 5.

Or. en



PE549.420v01-00 232/329 AM\1051627SV.doc

SV

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringar av artiklarna 4 och 5 ovan samt OECD:s ramverk i 
fem steg för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med 
bilaga I till OECD:s vägledning. 

Ändringsförslag 405
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) oberoende externa granskningar 
rörande var och en av aktörerna enligt 
bilaga Ia i respektive leveranskedja i 
överensstämmelse med omfattningen, 
syftet och principerna som anges i 
artikel 6 i förordningen såsom de 
identifierats av verksamhetsutövaren 
enligt artiklarna 4 och 5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringar av artiklarna 4, 5 och 6 samt OECD:s ramverk i fem 
steg för riskbaserad aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till 
OECD:s vägledning. Verksamhetsutövare som inte förtecknas i bilaga Ia är inte skyldiga att 
genomföra några oberoende externa granskningar. Som en del av sin tillbörliga aktsamhet är 
de dock skyldiga att identifiera alla relevanta flaskhalsar i sin leveranskedja, vilka fastställs i 
bilaga Ia, samt inhämta och gå igenom de externa granskningarna av deras tillbörliga 
aktsamhet. 

Ändringsförslag 406
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) potentiella och faktiska risker som 
verksamhetsutövaren identifierat samt 
åtgärd som denne vidtagit för att hantera 
risker under rapporteringsperioden enligt 
artikel 5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringar av artikel 5 ovan samt OECD:s ramverk i fem steg 
för riskbaserad aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till OECD:s 
vägledning. Det är viktigt att företagen offentligt rapporterar om de risker de har identifierat 
i sina leveranskedjor samt vad de har gjort för att mildra effekten av dem. Denna information 
är avgörande för att andra företag liksom konsumenter, investerare och övriga ska kunna 
uppvisa tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 407
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) åtgärd som verksamhetsutövaren 
vidtagit för att stärka sina satsningar på 
tillbörlig aktsamhet under 
rapporteringsperioden. 

Or. en

Motivering

Tillbörlig aktsamhet är en pågående och flexibel process. Som sådan möjliggör den för 
verksamhetsutövare att förbättra sina processer för tillbörlig aktsamhet över tid. Detta kan 
innebära att man utvecklar bättre system, skapar inflytande och utvecklar förhållanden med 
leverantörer samt samarbetar med andra företag eller i industriprojekt. Det är dock viktigt att 
företagen är skyldiga att klart ange hur de planerar att göra förbättringar i god tid i de fall 
deras tillbörliga aktsamhet fordrar detta. 
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Ändringsförslag 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) verksamhetsutövarens strategi för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, 
inklusive verksamhetsutövarens 
ledningsstruktur vad gäller ansvaret för 
dess tillbörliga aktsamhet och den person 
som är direkt ansvarig;

Or. en

Motivering

Detta återspeglar OECD:s ramverk i fem steg för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till OECD:s vägledning.

Ändringsförslag 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) verksamhetsutövarens system för 
kontroll och insyn i leveranskedjan för 
resurser, inklusive de åtgärder som har 
vidtagits för att identifiera aktörer i 
tidigare led i leveranskedjan och bedöma 
deras tillbörliga aktsamhet;

Or. en

Motivering

Detta återspeglar OECD:s ramverk i fem steg för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till OECD:s vägledning.
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Ändringsförslag 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) namn och adress för varje aktör enligt 
bilaga II i leveranskedjan såsom de 
identifierats av verksamhetsutövaren i 
enlighet med artiklarna 4 och 5.

Or. en

Motivering

Detta återspeglar förändringarna av artiklarna 4 och 5 ovan, och OECD:s ramverk i fem steg 
för riskbaserad tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till 
OECD:s vägledning.

Ändringsförslag 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) oberoende externa granskningar 
rörande var och en av aktörerna enligt 
bilaga II i respektive leveranskedja i 
överensstämmelse med omfattningen, 
syftet och principerna som anges i 
artikel 6 i förordningen såsom de 
identifierats av verksamhetsutövaren 
enligt artiklarna 4 och 5.

Or. en

Motivering

Detta återspeglar ändringarna av artiklarna 4, 5 och 6 samt OECD:s ramverk i fem steg för 
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riskbaserad tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till 
OECD:s vägledning. Verksamhetsutövare som inte förtecknas i bilaga II är inte skyldiga att 
genomföra oberoende externa granskningar. Som en del av sin tillbörliga aktsamhet är de 
dock skyldiga att identifiera alla relevanta flaskhalsar i sina leveranskedjor som förtecknas i 
bilaga II samt inhämta och gå igenom de externa granskningarna av deras tillbörliga 
aktsamhet. 

Ändringsförslag 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) potentiella och faktiska risker som 
verksamhetsutövaren identifierat samt 
åtgärder som denne vidtagit för att 
hantera risker under 
rapporteringsperioden enligt artikel 5.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringar av artikel 5 ovan samt OECD:s ramverk i fem steg 
för riskbaserad aktsamhet i leveranskedjan för mineraler, i enlighet med bilaga I till OECD:s 
vägledning. Det är viktigt att företagen offentligt rapporterar om de risker de har identifierat 
i sina leveranskedjor samt vad de har gjort för att mildra effekten av dem. Denna information 
är viktig för att andra företag liksom konsumenter, investerare och övriga ska kunna agera 
med tillbörlig aktsamhet.

Ändringsförslag 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) åtgärd som verksamhetsutövaren 
vidtagit för att stärka sina satsningar på 
tillbörlig aktsamhet under 
rapporteringsperioden. 
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Or. en

Motivering

Tillbörlig aktsamhet är en pågående och flexibel process. Som sådan möjliggör den för 
verksamhetsutövare att förbättra sina processer för tillbörlig aktsamhet över tid. Detta kan 
innebära att man utvecklar bättre system, skapar inflytande och utvecklar förhållanden med 
leverantörer samt samarbetar med andra företag eller i industriprojekt. Det är dock viktigt att 
företagen är skyldiga att klart ange hur de planerar att göra förbättringar i god tid i de fall 
deras tillbörliga aktsamhet fordrar detta. 

Ändringsförslag 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av metaller 
som omfattas av denna förordning lämna 
in följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

3. Senast den 31 mars varje år ska även 
verksamhetsutövare enligt bilaga II lämna 
in följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

Or. en

Motivering

Detta återspeglar bredare företagsräckvidd och differentierade rapporteringskrav; jämför 
ovan. Denna ändring är också nödvändig för att se till att den vita lista som ingår i artikel 8 
verkligen bara innehåller de aktörer och verksamhetsutövare som har uppfyllt de tillbörliga 
aktsamhetskraven, vilket visats i de externa granskningarna. 

Ändringsförslag 415
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av metaller 
som omfattas av denna förordning lämna 
in följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

3. Senast den 31 mars varje år ska även 
verksamhetsutövare enligt bilaga Ia lämna 
in följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

Or. en

Motivering

Detta återspeglar bredare företagsräckvidd och differentierade rapporteringskrav; jämför 
ovan. Denna ändring är också nödvändig för att se till att den vita lista som ingår i artikel 8 
verkligen bara innehåller de aktörer och verksamhetsutövare som har uppfyllt de tillbörliga 
aktsamhetskraven, vilket visats i de externa granskningarna. 

Ändringsförslag 416
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska den
ansvarstagande importören av metaller 
som omfattas av denna förordning lämna in 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
importör av metaller som omfattas av 
denna förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

Or. de

Ändringsförslag 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen



AM\1051627SV.doc 239/329 PE549.420v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av metaller 
som omfattas av denna förordning lämna 
in följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

3. Senast den 31 mars varje år ska även 
verksamhetsutövare i tidigare led lämna in 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

Or. en

Ändringsförslag 418
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande importören av metaller 
som omfattas av denna förordning lämna in 
följande dokumentation som avser det 
föregående kalenderåret till den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten:

3. Senast den 31 mars varje år ska den 
ansvarstagande verksamhetsutövaren på 
området för metaller som omfattas av 
denna förordning lämna in följande 
dokumentation som avser det föregående 
kalenderåret till den behöriga myndigheten 
i medlemsstaten:

Or. en

Ändringsförslag 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Överflödig eftersom detta rapporteringskrav endast gäller verksamhetsutövare enligt 
bilaga II. 

Ändringsförslag 420
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Överflödig eftersom detta rapporteringskrav endast gäller verksamhetsutövare enligt 
bilaga II. 

Ändringsförslag 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 422
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Oberoende externa granskningar som 
utförts enligt artikel 6 i denna förordning; 
och

Or. en

Motivering

Detta återspeglar bredare företagsverksamhet och differentierade rapporteringskrav; jämför 
ovan. Verksamhetsutövare enligt bilaga II är skyldiga att genomföra externa oberoende 
granskningar enligt artikel 6, OECD:s vägledning för tillbörlig aktsamhet och OECD:s 
ramverk i fem steg för riskbaserad aktsamhet i leverenskedjan för mineraler, steg 4. Det är 
viktigt att denna information finns som en del av verksamhetsutövarens offentliga 
rapportering.
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Ändringsförslag 424
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Oberoende externa granskningar som 
utförts enligt artikel 6 i denna förordning; 
och

Or. en

Motivering

Detta återspeglar bredare företagsverksamhet och differentierade rapporteringskrav; jämför 
ovan. Verksamhetsutövare enligt bilaga II är skyldiga att genomföra externa oberoende 
granskningar enligt artikel 6, OECD:s vägledning för tillbörlig aktsamhet och OECD:s 
ramverk i fem steg för riskbaserad aktsamhet i leverenskedjan för mineraler, steg 4. Det är 
viktigt att denna information finns som en del av verksamhetsutövarens offentliga 
rapportering.

Ändringsförslag 425
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Oberoende externa granskningar som 
utförts enligt artikel 6 i denna förordning; 
och

Or. en

Ändringsförslag 427
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE549.420v01-00 244/329 AM\1051627SV.doc

SV

Motivering

För att påskynda rättsprocessen införs genom detta ändringsförslag en idé, föreslagen av 
Nederländerna, som för närvarande diskuteras i rådet. För att möjliggöra för denna 
kammare att ha en tidig diskussion om detta förslag och anta en ståndpunkt, har detta 
ändringsförslag bordlagts. 

Ändringsförslag 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andelen mineraler från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den totala 
mängden av mineraler som köpts in av var 
och en av smältverken eller 
anrikningsverken, bekräftat av oberoende 
externa granskningar.

c) information om andelen omfattade 
resurser från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden i förhållande till den 
totala mängden inköpta omfattade 
resurser som bekräftats genom oberoende 
externa granskningar enligt artikel 6 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Ändrar ”mineraler” till ”omfattade resurser” för att spegla en bredare materialräckvidd; 
jämför ovan. Speglar även en bredare företagsräckvidd samt differentierade 
rapporteringsskyldigheter, i enlighet med artikel 6. 

Ändringsförslag 429
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) andelen mineraler från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden i förhållande 
till den totala mängden av mineraler som 

c) information om andelen omfattade 
resurser från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden i förhållande till den 
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köpts in av var och en av smältverken 
eller anrikningsverken, bekräftat av 
oberoende externa granskningar.

totala mängden av omfattade resurser som 
köpts in, vilket bekräftats genom 
oberoende externa granskningar enligt 
artikel 6 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Ändrar ”mineraler” till ”omfattade resurser” för att spegla en bredare materialräckvidd; 
jämför ovan. Speglar även en bredare företagsräckvidd samt differentierade 
rapporteringsskyldigheter, i enlighet med artikel 6. 

Ändringsförslag 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andelen mineraler från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den totala 
mängden av mineraler som köpts in av var 
och en av smältverken eller 
anrikningsverken, bekräftat av oberoende 
externa granskningar.

c) information om andelen resurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden i förhållande till den totala 
mängden resurser som köpts in av var och 
en av smältverken eller anrikningsverken, 
vilket bekräftats genom oberoende externa 
granskningar enligt artikel 6 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 

4. Verksamhetsutövare ska ge sina köpare 
i omedelbart senare led tillgång till alla 
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denna förordning ska ge köpare i 
omedelbart senare led alla uppgifter som 
importören får eller har i enlighet med sin 
tillbörliga aktsamhet i leveranskedjan, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

uppgifter de får eller har enligt 
leveranskedjans tillbörliga aktsamhet med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor, enligt 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Motivering

Detta återspeglar en bredare företagsräckvidd samt ser till att rapporteringskraven följer 
OECD:s vägledning, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor. 

Ändringsförslag 432
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Verksamhetsutövare ska ge sina köpare 
i omedelbart senare led mineraler och 
omedelbart senare led tillgång till alla 
uppgifter de får eller har enligt 
leveranskedjans tillbörliga aktsamhet med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor, enligt 
OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Motivering

Detta återspeglar en bredare företagsräckvidd samt ser till att rapporteringskraven följer 
OECD:s vägledning, med vederbörlig hänsyn till affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor. 
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Ändringsförslag 433
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Verksamhetsutövare ska ge sina köpare 
i omedelbart senare led alla uppgifter 
erhållen och innehavd i enlighet med 
tillbörliga aktsamhet, med vederbörlig 
hänsyn tagen till affärshemligheter och 
andra konkurrensfrågor, i enlighet med 
OECD:s vägledning för tillbörlig 
aktsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 435
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och 
årligen med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande 
importören för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de 
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

5. Verksamhetsutövare ska offentligt 
enligt OECD:s vägledning om tillbörlig 
aktsamhet avslöja och årligen med så stor 
spridning som möjligt, inbegripet på 
internet, rapportera om sin strategi för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och 
egna åtgärder för en ansvarsfull 
anskaffning av råvaror. Rapporten ska 
omfatta de åtgärder som har vidtagits av 
verksamhetsutövaren för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt oberoende externa granskningar 
av ansvarstagande aktörer enligt bilaga II 
i verksamhetsutövarens leveranskedja
med vederbörlig hänsyn till 
affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor.

Or. en



AM\1051627SV.doc 249/329 PE549.420v01-00

SV

Motivering

Detta speglar en bredare företagsräckvidd och ser till att rapporteringskraven följer OECD:s 
vägledning. Denna inbegriper ett krav på att offentliggöra kompletta externa granskningar, 
enligt t.ex. steg 5 A.2.1 i tillägg 3T. 

Ändringsförslag 437
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och 
årligen med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande 
importören för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de 
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

5. Verksamhetsutövarna ska offentligt i 
enlighet med OECD:s vägledning för
tillbörlig aktsamhet och årligen med så 
stor spridning som möjligt, inbegripet på 
internet, rapportera om sin strategi för 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan och 
sina åtgärder för en ansvarsfull anskaffning 
av råvaror. Rapporten ska omfatta de 
åtgärder som har vidtagits av 
verksamhetsutövaren för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt de oberoende externa 
granskningarna av ansvarstagande 
aktörer enligt bilaga Ia i 
verksamhetsutövarens leveranskedja, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

Or. en

Motivering

Detta speglar en bredare företagsräckvidd och ser till att rapporteringskraven följer OECD:s 
vägledning. Denna inbegriper ett krav på att offentliggöra kompletta externa granskningar, 
enligt t.ex. steg 5 A.2.1 i tillägg 3T. 
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Ändringsförslag 438
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och årligen 
med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande importören 
för att genomföra skyldigheterna avseende 
ledningssystem och riskhantering enligt 
artikel 4 respektive 5, samt en 
sammanfattning av de oberoende externa 
granskningarna, inbegripet granskarens 
namn, med vederbörlig hänsyn till 
affärshemligheter och andra 
konkurrensfrågor.

5. Den importör av mineraler och metaller 
som omfattas av denna förordning ska 
offentligt och årligen med så stor spridning 
som möjligt, inbegripet på internet, 
rapportera om sin strategi för tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan och sina 
åtgärder för en ansvarsfull anskaffning av 
råvaror. Rapporten ska omfatta de åtgärder 
som har vidtagits av den ansvarstagande 
importören för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de 
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

Or. de

Ändringsförslag 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvarstagande importören av 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och 
årligen med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 

5. Verksamhetsutövare ska offentligt och 
årligen med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av verksamhetsutövaren för att 
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Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande 
importören för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

genomföra skyldigheterna avseende 
ledningssystem och riskhantering enligt 
artikel 4 respektive 5, samt oberoende 
externa granskningar av 
verksamhetsutövare i tidigare led i 
verksamhetsutövarnas leveranskedja med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 440
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvarstagande importören av
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och årligen 
med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande 
importören för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de 
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

5. Den ansvarstagande 
verksamhetsutövaren på området för 
mineraler och metaller som omfattas av 
denna förordning ska offentligt och årligen 
med så stor spridning som möjligt, 
inbegripet på internet, rapportera om sin 
strategi för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan och sina åtgärder för en 
ansvarsfull anskaffning av råvaror. 
Rapporten ska omfatta de åtgärder som har 
vidtagits av den ansvarstagande 
verksamhetsutövaren för att genomföra 
skyldigheterna avseende ledningssystem 
och riskhantering enligt artikel 4 respektive 
5, samt en sammanfattning av de 
oberoende externa granskningarna, 
inbegripet granskarens namn, med 
vederbörlig hänsyn till affärshemligheter 
och andra konkurrensfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ansvarstagande aktörer enligt 
bilaga II utanför Europeiska unionens 
territorium, får i syfte att inkluderas i 
rapporter från en medlemsstats behöriga 
myndighet enligt artikel 15.1 samt i den 
förteckning som avses i artikel 8, lämna 
in följande till denna myndighet: 

a) dokumentation i enlighet med 
punkterna 1 och 3 ovan; och

b) en skriftlig deklaration om 
överensstämmelse med OECD:s 
vägledning för tillbörlig aktsamhet, som 
även ska innehålla namn, adress, 
kontaktuppgifter samt en beskrivning av 
den egna affärsverksamheten. 

Or. en

Motivering

Tillägget öppnar den vita lista som avses i artikel 8 för aktörer enligt bilaga II som är 
baserade utanför Europeiska unionens territorium. Detta kommer att möjliggöra för EU att 
använda sin kommersiella tyngd för att påverka beteendet hos andra företag och i delar av 
leveranskedjan när det gäller resurser, samtidigt som man underlättar den tillbörliga 
aktsamheten för EU-företag, förutom för verksamhetsutövare enligt bilaga II. Dessa företag 
måste lämna en försäkran om att de tillämpar tillbörlig aktsamhet enligt vad som föreskrivs i 
denna förordning. 

Ändringsförslag 442
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ansvarstagande aktörer enligt 
bilaga Ia utanför Europeiska unionens 
territorium, får i syfte att inkluderas i 
rapporter från en medlemsstats behöriga 
myndighet enligt artikel 15.1 samt i den 
förteckning som avses i artikel 8, till 
denna myndighet lämna in följande: 

a) dokumentation i enlighet med 
punkterna 1 och 3 ovan; och

b) en skriftlig deklaration om 
överensstämmelse med OECD:s 
vägledning för tillbörlig aktsamhet, som 
även ska innehålla namn, adress, 
kontaktuppgifter samt en beskrivning av 
den egna affärsverksamheten. 

Or. en

Motivering

Tillägget öppnar den vita lista som avses i artikel 8 för aktörer enligt bilaga Ia som är 
baserade utanför Europeiska unionens territorium. Detta kommer att möjliggöra för EU att 
använda sin kommersiella tyngd för att påverka andra företags och delar av leveranskedjans 
beteende när det gäller resurser, samtidigt som man underlättar den tillbörliga aktsamheten 
för EU-företag, förutom för verksamhetsutövare enligt bilaga Ia. Dessa företag måste lämna 
en försäkran om att de tillämpar tillbörlig aktsamhet enligt vad som föreskrivs i denna 
förordning. 

Ändringsförslag 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ansvarstagande aktörer i ett tidigare 
led utanför Europeiska unionens 
territorium, får i syfte att inkluderas i 
rapporter från en medlemsstats behöriga 
myndighet enligt artikel 15.1 samt i den 
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förteckning som avses i artikel 8, till 
denna myndighet lämna in följande: 

a) dokumentation i enlighet med 
punkterna 1 och 3 ovan; och

b) en skriftlig deklaration om 
överensstämmelse med OECD:s 
vägledning för tillbörlig aktsamhet, som 
även ska innehålla namn, adress, 
kontaktuppgifter samt en beskrivning av 
den egna affärsverksamheten. 

Or. en

Motivering

Detta gör det möjligt att lägga till även icke-europeiska flaskhalsar på den vita listan om även 
de är ansvarstagande, vilket ökar öppenheten för verksamhetsutövare i senare led. 

Ändringsförslag 444
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Smältverkens och anrikningsverkens 
skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet

1. Unionens smältverk och 
anrikningsverk som förädlar och 
importerar mineraler och anrikade 
mineraler är skyldiga att tillämpa 
unionssystemet för tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan eller ett system för 
tillbörlig aktsamhet som unionens 
certifieringsmyndigheter erkänner som 
likvärdigt.

2. Unionens certifieringsmyndigheter ska 
se till att smältverk och anrikningsverk 
tillämpar unionssystemet för tillbörlig 
aktsamhet. Om dessa skyldigheter inte 
fullgörs ska myndigheterna meddela 



AM\1051627SV.doc 255/329 PE549.420v01-00

SV

smältverket eller anrikningsverket och 
uppmana dem att vidta korrigerande 
åtgärder för att följa unionssystemet för 
tillbörlig aktsamhet. Om dessa 
skyldigheter fortfarande inte fullgörs ska 
unionens certifieringsmyndigheter vidta 
sanktioner för överträdelse av denna 
förordning. Sanktionerna ska upphöra så 
snart smältverket eller anrikningsverket 
uppfyller bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Unionens smältverk och anrikningsverk är nyckelaktörer i leveranskedjan eftersom de deltar i 
förädlingen av mineraler. De kan därför samla in, förmedla och kontrollera informationen 
om mineralernas ursprung och de olika aktörer som ansvarade för dem. Förordningen bör 
därför vara tvingande för dem.

Ändringsförslag 445
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Industriordningar

1. Under övergångsperioden får relevanta 
industriförbund lämna in en ansökan till 
kommissionen om att få en 
industriordning godkänd som 
överensstämmande med förordningens 
krav. 

En sådan ansökan ska åtföljas av bevis 
och information. 

2. Ansökningar som avses i punkt 1 får 
endast göras med hänvisning till 
industriordningar som existerade när 
denna förordning trädde i kraft. 
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3. I fall då kommissionen, grundat på 
bevis och information som läggs fram 
enligt punkt 1 i denna artikel, fastställer 
att industriordningen, när den faktiskt 
har genomförts av en ansvarstagande 
verksamhetsutövare, möjliggör för en 
ansvarstagande verksamhetsutövare att 
uppfylla sina åtaganden enligt 
artiklarna 4, 5, 6 och 7, ska den bevilja ett 
erkännande om likvärdighet. 

4. Berörda parter ska informera 
kommissionen om alla förändringar eller 
uppdateringar som görs inom 
industriordningar för vilka ett 
erkännande om likvärdighethar beviljats 
enligt punkt 3. 

5. Kommissionen ska upphäva 
erkännandet om likvärdighet om det 
fastställs att ändringar av en 
industriordning äventyrar den 
ansvarstagande verksamhetsutövarens 
förmåga att uppfylla sina åtaganden 
enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7 eller om 
upprepade eller betydande fall av 
icke-efterlevnad av ansvarstagande 
verksamhetsutövare beror på brister i 
ordningen. 

6. Kommissionen ska inrätta ett 
internetbaserat register över 
industriordningar, för vilka ett 
erkännande om likvärdighet har beviljats, 
och hålla detta uppdaterat.

7. Ansvarstagande verksamhetsutövare på 
området för mineraler och metaller som 
man kan bevisa har utvunnits enbart från 
parter som har certifierats av en 
industriordning för vilken ett erkännande 
om likvärdighet har beviljats, eller vilka 
själva har certifierats av en 
industriordning för vilken ett erkännande
om likvärdighet har beviljats, ska 
undantas från den oberoende externa 
granskningen. En sådan certifiering ska 
skickas till de behöriga myndigheterna. 
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Or. en

Ändringsförslag 446
Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Industrisystem

1. Under övergångsperioden kan 
relevanta industrisammanslutningar 
lämna in en ansökan till kommissionen 
om att få ett industrisystem godkänt enligt 
kraven i denna förordning. En sådan 
ansökan ska bestyrkas med bevis och 
information.

2. Ansökningar som avses i punkt 1 får 
endast göras med avseende på sådana 
industrisystem som finns vid tidpunkten 
för denna förordnings ikraftträdande.

3. Om kommissionen på grundval av bevis 
och information som lämnas i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel konstaterar 
att industrisystemet, om det verkligen 
tillämpas av en ansvarstagande importör, 
innebär att den ansvarstagande 
importören kan uppfylla sina skyldigheter 
enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7, ska 
kommissionen godkänna det.

4. Berörda parter ska informera 
kommissionen om alla ändringar eller 
uppdateringar av ett industrisystem som 
har godkänts i enlighet med punkt 3.

5. Kommissionen ska återkalla ett 
godkännande om den har konstaterat att 
ändringar av ett industrisystem äventyrar
en ansvarstagande importörs förmåga att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
artiklarna 4, 5, 6 och 7 eller om 
upprepade eller betydande fall av 
bristande uppfyllelse hos en 
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ansvarstagande importör hör samman 
med brister i systemet.

6. Kommissionen ska upprätta och 
uppdatera ett internetbaserat register över 
industrisystem som har godkänts.

7. Ansvarstagande importörer av 
mineraler och metaller som kan bevisas 
enbart ha anskaffats från parter som har 
certifierats av ett industrisystem för vilket 
ett godkännande har beviljats eller som 
själva har certifierats genom ett 
industrisystem som har godkänts ska 
undantas från den oberoende 
tredjepartsgranskningen. En sådan 
certifiering ska skickas till behörig 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över ansvarstagande 
smältverk och anrikningsverk

Förteckning över ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga II

Or. en

Motivering

För närvarande är förteckningen begränsad till smältverk och anrikningsverk. Dessa är 
relevanta flaskhalsar i leveranskedjorna för många metaller. De är dock inte relevanta 
flaskhalsar i leveranskedjorna för andra mineraler som ingår i den ändrade förordningens 
materialräckvidd. Se kommentarer om materialräckvidd ovan. Tillägget av ”aktörer enligt 
bilaga II” gör det möjligt att utse andra relevanta flaskhalsar i leveranskedjan och ta med 
dessa i förteckningen.
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Ändringsförslag 448
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över ansvarstagande smältverk 
och anrikningsverk

Förteckning över ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga Ia

Or. en

Motivering

För närvarande är förteckningen begränsad till smältverk och anrikningsverk. Dessa är 
relevanta flaskhalsar i leveranskedjorna för många metaller. De är dock inte relevanta 
flaskhalsar i leveranskedjorna för andra mineraler som ingår i den ändrade förordningens 
materialräckvidd. Se kommentarer om materialräckvidd ovan. Tillägget av ”aktörer enligt 
bilaga Ia” gör det möjligt att utse andra relevanta flaskhalsar i leveranskedjan och ta med 
dessa i förteckningen.

Ändringsförslag 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över ansvarstagande 
smältverk och anrikningsverk

Förteckning över ansvarstagande aktörer i 
tidigare led

Or. en

Motivering

Ändringarna i denna artikel garanterar tillsammans med ändringarna i artiklarna 7 och 15 
att den vita listan enbart omfattar flaskhalsaktörer som iakttar tillbörlig aktsamhet. Enligt 
kommissionens förslag skulle det vara tillräckligt för ett smältverk eller anrikningsverk att 
ingå i leveranskedjan av ansvarstagande importörer. Enligt ändringsförslaget skulle 
flaskhalsarna behöva visa att de faktiskt är ansvarstagande och kommissionen skulle 
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kontrollera detta.

Ändringsförslag 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På grundval av den information som 
lämnats av medlemsstaterna i de rapporter 
som avses i artikel 15 ska kommissionen 
anta och offentliggöra ett beslut med en 
förteckning över namn och adresser för 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga II.

Or. en

Motivering

Förteckningen i kommissionens förslag är definierad som en förteckning över alla smältverk 
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och anrikningsverk i leveranskedjan av ansvarstagande importörer oberoende av om dessa 
smältverk eller anrikningsverk, inom eller utanför EU, uppfyller standarderna i OECD:s 
riktlinjer. För att göra förteckningen till ett verkligt incitament bör de t.ex. offentligt 
rapportera om sin tillbörliga aktsamhet och offentliggöra sin granskning, i överensstämmelse 
med OECD:s riktlinjer. Detta system bör också vara öppet för smältverk/anrikningsverk som 
för närvarande inte ingår i europeiska företags leveranskedja.

Ändringsförslag 452
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På grundval av den information som 
lämnats av medlemsstaterna i de rapporter 
som avses i artikel 15 ska kommissionen 
anta och offentliggöra ett beslut med en 
förteckning över namn och adresser för 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga Ia.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag definieras förteckningen som en förteckning över alla smältverk och 
anrikningsverk i leveranskedjan av ansvarstagande importörer oberoende av om dessa 
smältverk eller anrikningsverk, inom eller utanför EU, uppfyller standarderna i OECD:s 
riktlinjer. För att göra förteckningen till ett verkligt incitament bör de t.ex. offentligt 
rapportera om sin tillbörliga aktsamhet och offentliggöra sin granskning, i överensstämmelse 
med OECD:s riktlinjer. Detta system bör också vara öppet för smältverk/anrikningsverk som 
för närvarande inte ingår i europeiska företags leveranskedja.

Ändringsförslag 453
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. På grundval av den information som 
lämnats av medlemsstaterna i de rapporter 
som avses i artikel 15 ska kommissionen 
anta och offentliggöra ett beslut med en 
förteckning över namn och adresser för 
ansvarstagande aktörer i tidigare led.

Or. en

Ändringsförslag 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga II 
som åtminstone delvis anskaffar råvaror 
från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en

Motivering

Avspeglar bredare materialräckvidd enligt ovan.

Ändringsförslag 456
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka aktörer 
enligt bilaga Ia som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

Or. en

Motivering

Avspeglar bredare materialräckvidd enligt ovan.

Ändringsförslag 457
Emma McClarkin
för ECR-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden. Denna 
förteckning ska utarbetas med hänsyn till 
befintliga likvärdiga industrisystem, 
statliga system eller andra system för 
tillbörliga aktsamhet för de mineraler och 
metaller som omfattas av denna 
förordning enligt bilaga I. 

Or. en

Ändringsförslag 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som åtminstone delvis 
anskaffar råvaror från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden.

2. I den förteckning som avses i punkt 1 
ska kommissionen ange vilka 
ansvarstagande aktörer i tidigare led som 
åtminstone delvis anskaffar råvaror från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden.

Or. en

Ändringsförslag 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta förteckningen i 
enlighet med mallen i bilaga II och det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Samråd med 
OECD-sekretariatet ska äga rum.

3. Kommissionen ska anta förteckningen i 
enlighet med mallen i bilaga III. Samråd 
med OECD-sekretariatet ska äga rum.

Or. en

Motivering

Omnumrering av bilagorna.

Ändringsförslag 460
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta förteckningen i 
enlighet med mallen i bilaga II och det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Samråd med 
OECD-sekretariatet ska äga rum.

3. Kommissionen ska anta förteckningen i 
enlighet med mallen i bilaga II. Samråd 
med OECD-sekretariatet ska äga rum.

Or. en

Ändringsförslag 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen. Kommissionen ska från 

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

månad. Kommissionen ska från 
förteckningen avlägsna aktörer enligt 
bilaga II som inte längre erkänns som 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga II av 
medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 14.3.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till ”ansvarstagande smältverk och anrikningsverk” och ”ansvarstagande 
importörer” har ändrats till ”aktörer enligt bilaga II” enligt ovan. Dessa ändringar 
avspeglar att förteckningen nu rymmer andra utsedda flaskhalsar i leveranskedjorna för 
andra resurser och ändringsförslag som är avsedda att säkerställa att förteckningen inte 
inbegriper smältverk eller anrikningsverk som inte uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i 
denna förordning men som finns i leveranskedjorna för företag som uppfyller kraven.

Ändringsförslag 462
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen, dock senast var sjätte 
månad. Kommissionen ska från 
förteckningen avlägsna aktörer enligt
bilaga Ia som inte längre erkänns som 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga Ia av 
medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 14.3.

Or. en
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Motivering

Hänvisningar till ”ansvarstagande smältverk och anrikningsverk” och ”ansvarstagande 
importörer” har ändrats till ”aktörer enligt bilaga Ia” enligt ovan. Dessa ändringar 
avspeglar att förteckningen nu rymmer andra utsedda flaskhalsar i leveranskedjorna för 
andra resurser och ändringsförslag som är avsedda att säkerställa att förteckningen inte 
inbegriper smältverk eller anrikningsverk som inte uppfyller kraven på tillbörlig aktsamhet i 
denna förordning men som finns i leveranskedjorna för företag som uppfyller kraven.

Ändringsförslag 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen, dock senast var sjätte 
månad. Kommissionen ska från 
förteckningen avlägsna aktörer i tidigare 
led som inte längre erkänns som 
ansvarstagande aktörer i tidigare led av 
medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 14.3.

Or. en

Ändringsförslag 464
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vid lämpliga 
tidpunkter uppdatera uppgifterna i 
förteckningen. Kommissionen ska från 
förteckningen avlägsna de smältverk och 

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

anrikningsverk som inte längre erkänns 
som ansvarstagande importörer av 
medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 14.3 och de smältverk och 
anrikningsverk som ingår i leveranskedjan 
för aktörer som inte längre erkänns som 
ansvarstagande.

Or. en

Ändringsförslag 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas behöriga myndigheter EU-omfattande behöriga myndigheter

Or. en

Ändringsförslag 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen av denna förordning.

En gemensam EU-omfattande behörig 
myndighet ska ansvara för tillämpningen 
av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 467
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
tillämpningen av denna förordning.

Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska erhålla 
importörernas rapporter och kontrollera 
att bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs.

Or. de

Ändringsförslag 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast tre månader 
efter denna förordnings ikraftträdande 
underrätta kommissionen om de behöriga 
myndigheternas namn och adresser. 
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla ändringar av de 
behöriga myndigheternas namn och 
adresser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om 
att offentliggöra, inbegripet på internet, en 
förteckning över behöriga myndigheter i 
enlighet med mallen i bilaga III och det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera 

2. Kommissionen ska offentliggöra, 
inbegripet på internet, alla relevanta 
uppgifter om den EU-omfattande 
behöriga myndigheten.
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denna förteckning regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att 
offentliggöra, inbegripet på internet, en 
förteckning över behöriga myndigheter i 
enlighet med mallen i bilaga III och det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera 
denna förteckning regelbundet.

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att 
offentliggöra, inbegripet på internet, en 
förteckning över behöriga myndigheter i 
enlighet med mallen i bilaga III. 
Kommissionen ska uppdatera denna 
förteckning regelbundet.

Or. en

Motivering

Omnumrering av bilagorna.

Ändringsförslag 471
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att 
offentliggöra, inbegripet på internet, en 
förteckning över behöriga myndigheter i 
enlighet med mallen i bilaga III och det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 13.2. Kommissionen ska uppdatera 
denna förteckning regelbundet.

2. Kommissionen ska fatta ett beslut om att 
offentliggöra, inbegripet på internet, en 
förteckning över behöriga myndigheter i 
enlighet med mallen i bilaga III. 
Kommissionen ska uppdatera denna 
förteckning regelbundet.
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Or. en

Ändringsförslag 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller i efterhand av ansvarstagande 
importörer

Kontroller i efterhand av aktörer

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 473
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller i efterhand av ansvarstagande 
importörer

Kontroller i efterhand av aktörer

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller i efterhand av ansvarstagande 
importörer

Kontroller i efterhand av aktörer

Or. en

Ändringsförslag 475
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller i efterhand av ansvarstagande 
importörer

Kontroller i efterhand av ansvarstagande 
aktörer

Or. en

Ändringsförslag 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 
för att kontrollera att aktörer som omfattas 
av denna förordning uppfyller sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 
i denna förordning.

Or. en
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Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 477
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 
för att kontrollera att aktörer uppfyller sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 
i denna förordning.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 478
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 479
Emma McClarkin
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För denna förordnings syfte är ”egen försäkran” ett lämpligare ordval än ”självcertifiering”.

Ändringsförslag 480
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska utföra lämpliga kontroller i efterhand 
för att kontrollera att aktörer som omfattas 
av denna förordning uppfyller sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 5, 6, och 7 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens
efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om aktörens efterlevnad av denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens 
efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras på grundval av kriterier och 
standarder för enhetlig och harmoniserad 
kontroll som fastställts av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, med 
hjälp av en riskbaserad metod. Dessutom 
får kontroller utföras när en behörig 
myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens 
efterlevnad av denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 484
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om aktörens efterlevnad av denna 
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efterlevnad av denna förordning. förordning.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 485
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens 
efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om importörens efterlevnad av denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 486
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens 
efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom ska kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens 
efterlevnad av denna förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 487
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom får kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande importörens
efterlevnad av denna förordning.

2. De kontroller som avses i punkt 1 ska 
göras med hjälp av en riskbaserad metod. 
Dessutom ska kontroller utföras när en 
behörig myndighet förfogar över relevant 
information, inklusive sådan som utgår 
från väl underbyggda farhågor från tredje 
part, om den ansvarstagande aktörens
efterlevnad av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Undersökning av den ansvarstagande 
importörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

a) Undersökning av aktörens iakttagande 
av skyldigheterna avseende tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan, inbegripet 
avseende ledningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.
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Ändringsförslag 489
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Undersökning av den ansvarstagande 
importörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

a) Undersökning av aktörens iakttagande 
av skyldigheterna avseende tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan, inbegripet 
avseende ledningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden.

Ändringsförslag 490
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Undersökning av den ansvarstagande
importörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

a) Undersökning av importörens 
iakttagande av skyldigheterna avseende 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, 
inbegripet avseende ledningssystem, 
riskhantering, oberoende extern granskning 
och uppgiftslämnande.

Or. de

Ändringsförslag 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Undersökning av den ansvarstagande 
importörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

a) Undersökning av aktörens iakttagande 
av skyldigheterna avseende tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan, inbegripet 
avseende ledningssystem, riskhantering, 
oberoende extern granskning och 
uppgiftslämnande.

Or. en

Ändringsförslag 492
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Undersökning av den ansvarstagande 
importörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

a) Undersökning av den ansvarstagande 
aktörens iakttagande av skyldigheterna 
avseende tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inbegripet avseende 
ledningssystem, riskhantering, oberoende 
extern granskning och uppgiftslämnande.

Or. en

Ändringsförslag 493
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Undersökning av dokumentation och 
register som styrker en korrekt uppfyllelse 
av skyldigheterna avseende tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan.

b) Undersökning av dokumentation och 
register som styrker en korrekt uppfyllelse 
av OECD:s riktlinjer om tillbörlig 
aktsamhet i leveranskedjan.
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Or. de

Ändringsförslag 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) undersökning av rapporteringskraven 
i enlighet med den omfattning, det syfte 
och de principer som fastställs i artikel 7,

Or. en

Motivering

Avspeglar ändringar av rapporteringskraven i artikel 7 ovan.

Ändringsförslag 495
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) granskning av skyldigheterna
avseende uppgiftslämnande i den 
omfattning, det syfte och enligt de 
principer som fastställs i artikel 7,

Or. en

Motivering

Återspeglar ändringar i skyldigheterna avseende uppgiftslämnande som anges i artikel 7 
ovan.
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Ändringsförslag 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) granskning av skyldigheterna 
avseende uppgiftslämnande i den 
omfattning, det syfte och enligt de 
principer som fastställs i artikel 7,

Or. en

Ändringsförslag 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarstagande importörer ska ge allt 
bistånd som krävs för att underlätta de 
kontroller som avses i punkt 1, särskilt i 
fråga om tillgång till lokaler och 
uppvisande av dokumentation och register.

4. Aktörer ska ge allt bistånd som krävs för 
att underlätta de kontroller som avses i 
punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till 
lokaler och uppvisande av dokumentation 
och register.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet avseende företag.

Ändringsförslag 498
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarstagande importörer ska ge allt 
bistånd som krävs för att underlätta de 
kontroller som avses i punkt 1, särskilt i 
fråga om tillgång till lokaler och 
uppvisande av dokumentation och register.

4. Aktörer ska ge allt bistånd som krävs för 
att underlätta de kontroller som avses i 
punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till 
lokaler och uppvisande av dokumentation 
och register.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet avseende företag.

Ändringsförslag 499
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarstagande importörer ska ge allt 
bistånd som krävs för att underlätta de 
kontroller som avses i punkt 1, särskilt i 
fråga om tillgång till lokaler och 
uppvisande av dokumentation och register.

4. Importörer ska ge allt bistånd som krävs 
för att underlätta de kontroller som avses i 
punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till 
lokaler och uppvisande av dokumentation 
och register.

Or. de

Ändringsförslag 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarstagande importörer ska ge allt 
bistånd som krävs för att underlätta de 
kontroller som avses i punkt 1, särskilt i 
fråga om tillgång till lokaler och 

4. Aktörer ska ge allt bistånd som krävs för 
att underlätta de kontroller som avses i 
punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till 
lokaler och uppvisande av dokumentation 
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uppvisande av dokumentation och register. och register.

Or. en

Ändringsförslag 501
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansvarstagande importörer ska ge allt 
bistånd som krävs för att underlätta de 
kontroller som avses i punkt 1, särskilt i 
fråga om tillgång till lokaler och 
uppvisande av dokumentation och register.

4. Aktörer ska ge allt bistånd som krävs för 
att underlätta de kontroller som avses i 
punkt 1, särskilt i fråga om tillgång till 
lokaler och uppvisande av dokumentation 
och register.

Or. en

Ändringsförslag 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ett av huvudsyftena med förordningen är att öka insynen och ansvarstagandet vad gäller 
företagens leveranssystem. Redovisningen av denna information stöder detta syfte eftersom 
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det säkerställer insynen i leveranssystemet och därigenom uppmuntrar företagen till 
ansvarstagande i fråga om deras källor.

Ändringsförslag 503
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över kontroller av ansvarstagande 
importörer

Register över kontroller av aktörer

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet avseende företag.

Ändringsförslag 506
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över kontroller av ansvarstagande 
importörer

Register över kontroller av aktörer

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar det bredare tillämpningsområdet avseende företag.

Ändringsförslag 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över kontroller av ansvarstagande 
importörer

Register över kontroller av aktörer

Or. en

Ändringsförslag 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska föra 
register över de kontroller som avses i 
artikel 10.1, och särskilt över deras art och 
resultat, och också över eventuella 
meddelanden om korrigerande åtgärder 
som utfärdats enligt artikel 14.2.

Den EU-omfattande behöriga 
myndigheten ska föra register över de 
kontroller som avses i artikel 10.1, och 
särskilt över deras art och resultat, och 
också över eventuella meddelanden om 
korrigerande åtgärder som utfärdats enligt 
artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över de behöriga myndigheternas
kontroller ska sparas i minst fem år.

Register över den EU-omfattande
behöriga myndighetens kontroller ska 
sparas i minst fem år.
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Or. en

Ändringsförslag 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a

Inrättande av en ”EU-märkning för 
ansvarsfullt företagande vid import av 

mineraler” avseende företag i senare led i 
leveranskedjan för mineraler

1. De företag som är verksamma i senare 
led i leveranskedjan för mineraler och 
antar beslut om inrättande av system för 
tillbörlig aktsamhet som bygger på 
OECD:s riktlinjer eller på 
branschspecifika initiativ för likvärdig 
tillbörlig aktsamhet beviljas en 
”EU-märkning för ansvarsfullt 
företagande vid import av mineraler” av 
kommissionen.

2. EU:s företag som vill certifieras ska 
lämna in en ansökan till kommissionen, i 
vilken de åtgärder för tillbörlig aktsamhet 
som vidtas specificeras.

3. Utifrån fastställda kriterier utfärdar 
kommissionen certifiering till EU:s 
företag som är verksamma i senare led i 
leveranskedjan. Kommissionen utgår från 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
för att fastställa kriterierna för beviljande 
av märkningen och får rådgöra med 
OECD:s sekretariat i detta avseende. De 
villkor för beviljande av ”EU-märkning 
för ansvarsfullt företagande vid import av 
mineraler” ska vara lika stränga som de 
som krävs enligt OECD:s 
certifieringssystem.

4. Kommissionen får erkänna likvärdighet 
mellan unionssystemet för tillbörlig 
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aktsamhet och de branschspecifika system 
som företagssektorer redan har inrättat 
och som uppfyller samma mål som 
unionssystemet för att säkra 
leveranskedjan för mineraler.

5. De företag som erhåller en 
”EU-märkning för ansvarsfullt 
företagande vid import av mineraler” 
uppmanas att synliggöra märkningen på 
sin webbplats och informera unionens 
konsumenter.

Or. fr

Motivering

Inrättandet av en EU-märkning för ansvarsfullt företagande för de företag som vill ta initiativ 
till tillbörlig aktsamhet är ett stimulerande och frivilligt system som på längre sikt kan skapa 
ett marknadstryck på andra aktörer i leveranskedjan. Märkningen skulle inte anbringas på 
produkterna. EU:s företag kan ange den på sina webbplatser eller använda den i sina 
kommunikationsstrategier.

Ändringsförslag 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information, inbegripet med sina
respektive tullmyndigheter, i frågor som 
rör självcertifiering och utförda kontroller i 
efterhand.

1. Den behöriga EU-omfattande
myndigheten ska utbyta information, 
inbegripet med respektive tullmyndigheter, 
i frågor som rör självcertifiering och 
utförda kontroller i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 512
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information, inbegripet med sina respektive 
tullmyndigheter, i frågor som rör 
självcertifiering och utförda kontroller i 
efterhand.

1. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information, inbegripet med sina respektive 
tullmyndigheter, i frågor som rör 
importörernas rapporter och utförda 
kontroller i efterhand.

Or. de

Ändringsförslag 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska utbyta 
information med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater 
samt med kommissionen om brister som 
upptäcks genom de kontroller i efterhand 
som avses i artikel 10 och om regler om 
överträdelser i enlighet med artikel 14.

2. Den behöriga EU-omfattande
myndigheten ska utbyta information med 
kommissionen och med den kommitté som 
avses i artikel 2 e om brister som upptäcks 
genom de kontroller i efterhand som avses 
i artikel 10 och om regler om överträdelser 
i enlighet med artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samarbetet mellan myndigheterna ska 
överensstämma med direktiv 95/46/EG och 
förordning (EG) nr 45/2001 om 
uppgiftsskydd och bestämmelserna i rådets 
förordning (EEG) nr 2913/92 när det gäller 
utlämnande av konfidentiell information.

3. Samarbetet mellan den EU-omfattande
myndigheten, kommissionen och den 
kommitté som avses i artikel 2 e ska 
överensstämma med direktiv 95/46/EG och 
förordning (EG) nr 45/2001 om 
uppgiftsskydd och bestämmelserna i rådets 
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förordning (EEG) nr 2913/92 när det gäller 
utlämnande av konfidentiell information.

Or. en

Ändringsförslag 515
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Förteckningar över resurser och 
flaskhalsar

1. Kommissionen ska regelbundet granska 
utvecklingen i fråga om bidraget från den 
globala handeln med naturresurser till 
konflikter och övergrepp och kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, utvecklingen av 
internationella standarder för ansvarsfull 
anskaffning och den erfarenhet som 
vunnits i genomförandet av denna 
förordning. Under granskningen ska 
kommissionen särskilt beakta den 
information som kommissionen erhållit 
enligt och för tillämpningen av artikel 15 
och information som tillhandahållits av 
internationella organisationer eller det 
civila samhällets organisationer samt 
berörda tredje parter.

2. Kommissionen ska regelbundet se över 
räckvidden av bilagorna I och Ia mot 
bakgrund av den information som 
erhållits i enlighet med punkt 1 för att 
effektivt uppnå syftet med denna 
förordning, som anges i artikel 1. Bilaga I 
ska ses över i syfte att utöka förteckningen 
över omfattade resurser. Bilaga Ia ska ses 
över i syfte att identifiera ytterligare 
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flaskhalsar i omvandlingen och 
spårbarheten i leveranskedjorna för 
omfattade resurser för att förstärka 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
alla bilaga I-resurser. Denna översyn ska 
ske minst var sjätte månad.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att ändra 
bilagorna I och Ia i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 13.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läst tillsammans med de förslag som gäller omfattade resurser och 
omfattade produkter, under beaktande av behovet av att specificera mottagarnas skyldigheter 
vad gäller tillbörlig aktsamhet vid flaskhalsar, inför på ett effektivt sätt en mekanism 
varigenom resurser och flaskhalsaktörer kan läggas till inom förordningens 
tillämpningsområde med hjälp av delegerade akter, i stället för genom ett fullständigt 
ordinarie lagstiftningsförfarande.

Ändringsförslag 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittéförfarande Delegerade akter

Or. en

Ändringsförslag 517
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittéförfarande Utövande av delegering

Or. en

Ändringsförslag 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittéförfarande Delegerade akter

Or. en

Ändringsförslag 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen tilldelas befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med de 
villkor som fastställs i denna artikel.

Or. en

Motivering

Standardförfarande för delegerade akter.

Ändringsförslag 520
Ska Keller



PE549.420v01-00 294/329 AM\1051627SV.doc

SV

för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen tilldelas befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med de 
villkor som fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen tilldelas befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med de 
villkor som anges i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 522
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i relevanta artiklar ges till 
kommissionen för en period av 5 år från 
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(dagen för den grundläggande rättsaktens 
ikraftträdande eller en annan dag som 
fastställs av lagstiftaren).

Or. en

Ändringsförslag 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 14 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag som denna förordning träder 
i kraft.

Or. en

Motivering

Standardförfarande för delegerade akter.

Ändringsförslag 524
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna kommitté ska särskilt beakta 
möjligheten att ta hänsyn till ekvivalenser 
i Dodd-Frank-lagen vid tillämpningen av 
denna förordning, så att dubbla krav på 
certifiering kan undvikas.

Or. de
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Ändringsförslag 525
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den delegering av befogenheter som 
avses i berörda artiklar får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
träder i kraft dagen efter 
offentliggörandet av beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i den. Beslutet 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
träder i kraft dagen efter 
offentliggörandet av beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som anges i den. Beslutet 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.
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Or. en

Motivering

Standardförfarande för delegerade akter.

Ändringsförslag 527
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet detta.

Or. en

Ändringsförslag 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet detta.

Or. en

Motivering

Standardförfarande för delegerade akter.
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Ändringsförslag 529
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. En delegerad akt som antas enligt 
berörda artiklar ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet före utgången av den perioden har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentet eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 14 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentet eller 
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rådets initiativ.

Or. en

Motivering

Standardförfarande för delegerade akter.

Ändringsförslag 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 
genom skriftligt förfarande, ska det 
förfarandet avslutas utan resultat om, 
inom tidsfristen för att avge yttrandet, 
kommitténs ordförande så beslutar eller 
en enkel majoritet av 
kommittéledamöterna så begär.

Or. en

Ändringsförslag 532
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår
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Om kommitténs yttrande ska inhämtas 
genom skriftligt förfarande, ska det 
förfarandet avslutas utan resultat om, 
inom tidsfristen för att avge yttrandet, 
kommitténs ordförande så beslutar eller 
en enkel majoritet av 
kommittéledamöterna så begär.

Or. en

Ändringsförslag 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En delegerad akt som antas i enlighet med 
artikel 13 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 



AM\1051627SV.doc 301/329 PE549.420v01-00

SV

invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentet eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 535
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 
genom skriftligt förfarande, ska det 
förfarandet avslutas utan resultat om, 
inom tidsfristen för att avge yttrandet, 
kommitténs ordförande så beslutar eller 
en enkel majoritet av 
kommittéledamöterna så begär.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommitténs yttrande ska inhämtas 
genom skriftligt förfarande, ska det 
förfarandet avslutas utan resultat om, 
inom tidsfristen för att avge yttrandet, 
kommitténs ordförande så beslutar eller 
en enkel majoritet av 
kommittéledamöterna så begär.

Befogenhet att anta delegerade akter som 
avses i artikel 13a.2 ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den dag som denna förordning träder 
i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 537
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

För att påskynda lagstiftningsprocessen inför denna ändring ett förslag, från Nederländerna, 
som nu diskuteras i rådet. Denna ändring har lagts fram för att ge den här kammaren 
möjlighet till en tidig diskussion och att anta en ståndpunkt.

Ändringsförslag 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 13a.2 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
träder i kraft dagen efter 
offentliggörandet av beslutet i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare datum som publiceras i den. 
Beslutet påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a

Ändring av bilaga I och bilaga II

1. Kommissionen ska regelbundet granska 
utvecklingen i fråga om bidraget från den 
globala handeln med naturresurser till 
konflikter och övergrepp och kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, utvecklingen av 
internationella standarder för 
ansvarstagande i anskaffningen och den 
erfarenhet som vunnits i genomförandet 
av denna förordning. Under 
granskningen ska kommissionen särskilt 
beakta den information som 
kommissionen erhållit enligt och för 
tillämpningen av artikel 15 och 
information som tillhandahållits av 
internationella organisationer eller det 
civila samhällets organisationer samt 
berörda tredje parter.
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2. Kommissionen ska regelbundet se över 
räckvidden av bilagorna I och II mot 
bakgrund av den information som 
erhållits i enlighet med punkt 1 för att
effektivt uppnå syftet med denna 
förordning, som anges i artikel 1. Bilaga I 
ska ses över i syfte att utöka förteckningen 
över omfattade resurser. Bilaga II ska ses 
över i syfte att identifiera ytterligare 
flaskhalsar i samband med omvandlingen 
och spårbarheten av omfattade resurser i 
leveranskedjorna för att förstärka 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för 
alla resurser enligt bilaga I. Denna 
översyn ska ske minst var sjätte månad.

3. Kommissionen får anta delegerade 
akter för att utöka förteckningen över 
omfattade resurser i enlighet med punkt 2.

4. Delegerade akter som antas enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 5. 
Europaparlamentet och rådet ska delges 
en delegerad akt som antagits i enlighet 
med denna artikel tillsammans med en 
motivering av varför det skyndsamma 
förfarandet tillämpas.

5. Såväl Europaparlamentet som rådet får 
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 13a.1. I ett sådant fall ska 
kommissionen upphäva akten utan 
dröjsmål efter det att Europaparlamentet 
eller rådet har delgett den sitt beslut om 
invändning.

Or. en

Motivering

Dessa ändringsförslag ska läsas tillsammans med de förslag som gäller omfattade resurser 
och omfattade produkter, under beaktande av behovet av att ange mottagarna av 
skyldigheterna vad gäller tillbörlig aktsamhet i flaskhalsar, effektivt införa en mekanism 
varigenom resurser och flaskhalsaktörer kan läggas till i förordningens tillämpningsområde 
med hjälp av delegerade akter, i stället för genom ett fullständigt ordinarie 
lagstiftningsförfarande.
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Ändringsförslag 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a

Utökad resursomfattning

1. Kommissionen ska regelbundet granska 
utvecklingen i fråga om bidraget från den 
globala handeln med naturresurser till 
konflikter samt övergrepp mot och 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i konfliktdrabbade områden 
och högriskområden, utvecklingen av 
internationella standarder för 
ansvarstagande i anskaffningen och den 
erfarenhet som vunnits i genomförandet 
av denna förordning. Under 
granskningen ska kommissionen särskilt 
beakta den information som 
kommissionen erhållit enligt och för 
tillämpningen av artikel 15 och 
information som tillhandahållits av 
internationella organisationer eller det 
civila samhällets organisationer samt 
berörda tredje parter.

2. Kommissionen ska regelbundet se över 
resursomfattningen enligt bilaga I mot 
bakgrund av den information som 
erhållits i enlighet med punkt 1 för att 
effektivt uppnå syftet med denna 
förordning, som anges i artikel 1. Bilaga I 
ska ses över i syfte att utöka förteckningen 
över vilka resurser som omfattas av 
förordningen och i syfte att identifiera 
ytterligare nyckelskeden i omvandlingen 
och spårbarheten av dessa resurser i 
leveranskedjorna för att förstärka 
tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. 
Denna översyn ska ske minst var sjätte 
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månad.

3. Kommissionen får anta delegerade 
akter för att utöka förteckningen över de 
resurser som omfattas enligt punkt 2. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
ändra bilagorna I och II i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

I kombination med ändringarna av artikel 13 gör denna artikel det möjligt att automatiskt och 
över tid göra tillägg till förteckningen över de naturresurser som omfattas av förordningen, i 
syfte att se till att målet att bryta sambandet mellan konfliktfinansiering och handel med 
naturresurser uppnås.

Ändringsförslag 542
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler om överträdelser Regler om överträdelser och sanktioner

Or. en

Ändringsförslag 543
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler 
om överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning.

1. Kommissionen ska fastställa 
ekonomiska sanktioner vid överträdelser 
av bestämmelserna i denna förordning.
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Or. de

Ändringsförslag 544
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning.

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
påföljder som är tillämpliga vid
överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att de genomförs 
och tillämpas. Påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

Det rör sig om standardbestämmelser som är överenskomna i andra förordningar.

Ändringsförslag 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Användningen av ”aktör” avspeglar den bredare företagsräckvidden och säkerställer att 
skyldigheterna i fråga om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan gäller för alla företag som 
omfattas.

Ändringsförslag 546
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Användningen av ”aktör” avspeglar den bredare företagsräckvidden och säkerställer att 
skyldigheterna i fråga om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan gäller för alla företag som 
omfattas.

Ändringsförslag 547
Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 549
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 550
Joachim Schuster
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den ansvarstagande importören 
vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, 
ska den behöriga myndigheten till 
importören utfärda ett meddelande om man 
inte erkänner importörens certifiering 
som ansvarstagande importör när det 
gäller mineraler eller metaller som 
omfattas av denna förordning och 
underrätta kommissionen om detta.

3. Om importören vidtar otillräckliga 
korrigerande åtgärder, ska den behöriga 
myndigheten till importören utfärda ett 
meddelande om vilka finansiella 
sanktioner som kommissionen har 
fastställt och meddela kommissionen detta.

Or. de

Ändringsförslag 551
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den ansvarstagande importören
vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, 
ska den behöriga myndigheten till 
importören utfärda ett meddelande om 
man inte erkänner importörens 
certifiering som ansvarstagande importör 
när det gäller mineraler eller metaller 
som omfattas av denna förordning och 
underrätta kommissionen om detta.

3. Om aktören vidtar otillräckliga 
korrigerande åtgärder, ska den behöriga 
myndigheten till aktören utfärda ett 
meddelande om bristande 
överensstämmelse och underrätta 
kommissionen om detta.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden. Hänvisningar till den ansvarstagande 
importörens certifiering är överflödiga i en obligatorisk förordning.
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Ändringsförslag 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den ansvarstagande importören
vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, 
ska den behöriga myndigheten till 
importören utfärda ett meddelande om 
man inte erkänner importörens 
certifiering som ansvarstagande importör 
när det gäller mineraler eller metaller 
som omfattas av denna förordning och 
underrätta kommissionen om detta.

3. Om aktören vidtar otillräckliga 
korrigerande åtgärder, ska den behöriga 
myndigheten till aktören utfärda ett 
meddelande om bristande 
överensstämmelse och underrätta 
kommissionen om detta.

Or. en

Ändringsförslag 553
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den ansvarstagande importören
vidtar otillräckliga korrigerande åtgärder, 
ska den behöriga myndigheten till 
importören utfärda ett meddelande om man 
inte erkänner importörens certifiering som 
ansvarstagande importör när det gäller 
mineraler eller metaller som omfattas av 
denna förordning och underrätta 
kommissionen om detta.

3. Om den ansvarstagande aktören vidtar 
otillräckliga korrigerande åtgärder, ska den 
behöriga myndigheten till importören 
utfärda ett meddelande om man inte 
erkänner aktörens certifiering som 
ansvarstagande aktör när det gäller 
mineraler eller metaller som omfattas av 
denna förordning och underrätta 
kommissionen om detta.

Or. en

Ändringsförslag 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca
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Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

Kompletterande åtgärder från unionen

Kommissionen ska senast sex månader 
efter antagandet av denna förordning i 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett lagstiftningsförslag som gäller 
antagandet av kompletterande åtgärder i 
form av bidrag och stimulanser för att 
främja ett fullständigt engagemang från 
företagens sida när det gäller ansvarsfull 
anskaffning och respekt för 
skyldigheterna enligt denna förordning. 
Förslaget ska framför allt beakta de små 
och medelstora företagens särskilda 
behov och svårigheter.

Or. it

Ändringsförslag 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni varje år ska 
medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
ansvarstagande importörer i enlighet med 
artikel 7.1 a, 7.2, 7.3 a och c).

1. Senast den 30 juni varje år ska 
medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
ansvarstagande aktörer enligt bilaga II i 
enlighet med artikel 7.1 a, 7.3 a–b och 7.7 
a).

Or. en
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Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden. Se definitionen av ”aktörer” ovan. 
Tillägget av ”ansvarstagande aktörer enligt bilaga II” avspeglar ändringsförslagen om 
rapporteringskraven i artikel 7 ovan. Se även kommentarerna om ”ansvarstagande aktör 
enligt bilaga II” och artikel 8 ovan.

Ändringsförslag 556
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni varje år ska 
medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
ansvarstagande importörer i enlighet med 
artikel 7.1 a, 7.2 och 7.3 a och c.

1. Senast den 30 juni varje år ska 
medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
aktörer enligt bilaga Ia i enlighet med 
artikel 7.1 a, 7.3 b–c och 7.6 aa.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare företagsräckvidden. Se definitionen av ”aktör” ovan. 
Tillägget av ”ansvarstagande aktörer enligt bilaga Ia” avspeglar ändringsförslagen om 
rapporteringskraven i artikel 7 ovan. Se även kommentarerna om ”ansvarstagande aktör 
enligt bilaga II” och artikel 8 ovan.

Ändringsförslag 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni varje år ska 1. Senast den 30 juni varje år ska 
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medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
ansvarstagande importörer i enlighet med 
artikel 7.1 a, 7.2 och 7.3 a och c.

medlemsstaterna lämna en rapport till 
kommissionen om tillämpningen av denna 
förordning under det föregående 
kalenderåret, inbegripet uppgifter om 
ansvarstagande aktörer i tidigare led i 
enlighet med artikel 7.1 a, 7.3 a–b (ny) och
7.6 a.

Or. en

Ändringsförslag 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de resurser som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare resursräckvidden.

Ändringsförslag 559
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de resurser som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare resursräckvidden.

Ändringsförslag 560
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

3. Två år efter ikraftträdandet och därefter 
vart femte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av resurser som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 562
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tre år efter ikraftträdandet och därefter 
vart sjätte år ska kommissionen se över 
denna förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

3. Tre år efter datumet för förordningens 
ikraftträdande och därefter vart tredje år 
ska kommissionen se över denna 
förordnings tillämpning och 
ändamålsenlighet, inbegripet främjandet av 
och kostnaden för ansvarsfull anskaffning 
av de mineraler som omfattas av denna 
förordning från konfliktdrabbade områden 
och högriskområden. Kommissionen ska 
överlämna en rapport om översynen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Kompletterande åtgärder.

1. För att effektivt bryta sambandet 
mellan utnyttjande av naturresurser och 
konflikt och säkerställa ansvarsfull 
anskaffning av dem, ska kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten 
genomföra kompletterande åtgärder till 
denna förordning som syftar till att 
förstärka ansvarsfull anskaffning, 
effektivt inrättande av nationella och 
internationella regelverk för tillbörlig 
aktsamhet och relaterade stödsystem, 
inklusive tillförlitliga certifierings- och 
spårbarhetssystem och ta itu med 
utvecklingsbehoven kopplade till

a) utnyttjandet av och handeln med 
naturresurser som kommer från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och

b) genomförande av denna förordning, 
inklusive följande:

i) Stöd till företag för att på ett 
ansvarsfullt sätt anskaffa resurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden genom att tillhandahålla 
teknisk och annan assistans samt 
riktlinjer till verksamhetsutövare, med 
beaktande av situationen för små och 
medelstora företag och deras position i 
leveranskedjan, för att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning.

ii) Riktat, rättighetsbaserat 
utvecklingssamarbete, särskilt inriktat på 
utmaningarna i genomförandet av 
ansvarsfull anskaffning av råvaror i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, inbegripet 
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fattigdomsminskning, goda styrelseformer 
och säkerhetssektorn.

iii) Meningsfull politisk dialog om 
ansvarsfull anskaffning med tredjeländer 
och andra intressenter.

iv) Nära samarbete med medlemsstaterna, 
särskilt kompletterande initiativ på 
området konsument-, investerar- och 
kundinformation och vid 
tillhandahållandet av teknisk och annan 
assistans enligt punkt 1a.

2. Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten ska, när så är 
lämpligt, genomföra målen för 
kompletterande åtgärder genom politisk 
och strategisk dialog, programplanering 
och relevanta interna och externa 
åtgärder. När så är lämpligt bör 
lagstiftningsförslag läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.

3. Europeiska kommissionen ska lägga 
fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
kompletterande åtgärder som genomförts 
enligt denna artikel och deras effekt och 
effektivitet.

Or. en

Motivering

För att förbättra det effektiva genomförandet av denna förordning och ta itu med de 
utvecklingsbehov som är direkt förknippade med utnyttjande av naturresurser från 
konfliktdrabbade områden och högriskområden, behöver kompletterande åtgärder 
genomföras. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska tillämpa och vidareutveckla 
en integrerad EU-strategi för ansvarsfull anskaffning i enlighet med vad som anförs i det 
gemensamma meddelandet ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi”.

Ändringsförslag 564
Ska Keller
för Verts/ALE-gruppen
Judith Sargentini
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Stödåtgärder

1. För att effektivt bryta sambandet 
mellan utnyttjande av naturresurser och 
konflikt och säkerställa ansvarsfull 
anskaffning av dem, ska kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten 
genomföra kompletterande åtgärder till 
denna förordning som syftar till att 
förstärka ansvarsfull anskaffning, 
effektivt inrättande av nationella och 
internationella regelverk för tillbörlig 
aktsamhet och relaterade stödsystem, 
inklusive tillförlitliga certifierings- och 
spårbarhetssystem och ta itu med 
utvecklingsbehoven kopplade till

a) utnyttjandet av och handeln med 
naturresurser som kommer från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och

b) genomförande av denna förordning, 
inklusive följande:

i) stöd till företag för att på ett 
ansvarsfullt sätt hämta resurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden genom att tillhandahålla 
teknisk och annan assistans samt 
riktlinjer till verksamhetsutövare, med 
beaktande av situationen för små och 
medelstora företag och deras position i 
leveranskedjan, för att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning,

ii) riktat, rättighetsgrundat 
utvecklingssamarbete, särskilt inriktat på 
utmaningarna i genomförandet av 
ansvarsfull anskaffning i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, inbegripet 
fattigdomsminskning, goda styrelseformer 
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och säkerhetssektorn,

iii) meningsfull politisk dialog om 
ansvarsfull anskaffning med tredjeländer 
och andra intressenter, och

iv) nära samarbete med medlemsstaterna, 
särskilt kompletterande initiativ på 
området konsument-, investerar- och 
kundinformation och vid 
tillhandahållandet av teknisk och annan 
assistans enligt led i.

2. Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten ska när så är 
lämpligt genomföra målen för 
kompletterande åtgärder genom politisk 
och strategisk dialog, programplanering 
och relevanta interna och externa 
åtgärder. När så är lämpligt bör 
lagstiftningsförslag läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.

3. Europeiska kommissionen ska lägga 
fram en årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
kompletterande åtgärder som genomförts 
enligt denna artikel och deras effekt och 
effektivitet.

Or. en

Motivering

För att förbättra det effektiva genomförandet av denna förordning och ta itu med de 
utvecklingsbehov som är direkt förknippade med utnyttjande av naturresurser från 
konfliktdrabbade områden och högriskområden, behöver kompletterande åtgärder 
genomföras. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska tillämpa och ytterligare 
utveckla en integrerad EU-strategi för ansvarsfull anskaffning enligt det gemensamma 
meddelandet ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: mot en integrerad EU-strategi”.

Ändringsförslag 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Kompletterande åtgärder

1. För att effektivt bryta sambandet 
mellan utnyttjande av naturresurser och 
konflikt och säkerställa ansvarsfull 
anskaffning av dem, ska kommissionen 
och Europeiska utrikestjänsten 
genomföra kompletterande åtgärder till 
denna förordning som syftar till att 
förstärka ansvarsfull anskaffning, 
effektivt inrättande av nationella och 
internationella regelverk för tillbörlig 
aktsamhet och relaterade stödsystem, 
inklusive tillförlitliga certifierings- och 
spårbarhetssystem och ta itu med 
utvecklingsbehoven kopplade till i) 
utnyttjandet av och handeln med 
naturresurser som kommer från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, och ii) genomförande av 
denna förordning, inklusive följande:

a. Stöd till företag för att på ett 
ansvarsfullt sätt hämta resurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden genom att tillhandahålla 
teknisk och annan assistans samt 
riktlinjer till verksamhetsutövare inklusive 
material i skriftlig form, med beaktande 
av situationen för mikroföretag och 
medelstora företag och deras position i 
leveranskedjan, för att underlätta 
efterlevnaden av kraven i denna 
förordning.

b. Riktat, rättighetsgrundat 
utvecklingssamarbete, särskilt inriktat på 
utmaningarna i genomförandet av 
ansvarsfull anskaffning i 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden, inbegripet 
fattigdomsminskning, goda styrelseformer 
och säkerhetssektorn.
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c. Meningsfull politisk dialog om 
ansvarsfull anskaffning med tredjeländer 
och andra intressenter.

d. Nära samarbete med medlemsstaterna, 
särskilt kompletterande initiativ på 
området konsument-, investerar- och 
kundinformation och vid 
tillhandahållandet av teknisk och annan 
assistans enligt punkt 1a.

2. Kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten ska, när så är lämpligt,
genomföra målen för kompletterande 
åtgärder genom politisk och strategisk 
dialog, programplanering och relevanta 
interna och externa åtgärder. När så är 
lämpligt bör lagstiftningsförslag läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet.

3. Kommissionen ska lägga fram en 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet om de kompletterande åtgärder som 
genomförts enligt denna artikel och deras 
effekt och effektivitet.

Or. en

Motivering

För att förbättra det effektiva genomförandet av denna förordning och ta itu med de 
utvecklingsbehov som är direkt förknippade med utnyttjande av naturresurser från 
konfliktdrabbade områden och högriskområden, behöver kompletterande åtgärder 
genomföras. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska tillämpa och ytterligare 
utveckla en integrerad EU-strategi för ansvarsfull anskaffning enligt det gemensamma 
meddelandet ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och 
högriskområden: mot en integrerad EU-strategi”.

Ändringsförslag 566
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
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med den...*

___________________________

*EUT: För in datumet: två år efter det 
datum då denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den …*

_______________________

*EUT: Vänligen för in datumet: 
18 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. it

Ändringsförslag 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Bilaga I – produktbeskrivning – raderna 17a–17n (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krom

Stenkol

Kobolt

Koppar

Diamanter

Guld

Jade

Lapis lazuli
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Sällsynta jordartsmetaller

Rubin

Safir

Tantal

Tenn

Volfram

Or. en

Motivering

Ändringen avspeglar den bredare resursräckvidden. Se definitionen av resurser som omfattas 
ovan. Observera att kommissionen nu ser över bilaga I i syfte att utöka förteckningen över 
omfattade resurser (se nya artikel 14).

Ändringsförslag 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

Förteckning över mineraler och metaller som omfattas av förordningen och klassificeras 
enligt den kombinerade nomenklaturen 

KN-nummer Produktbeskrivning

2609 00 00 Tennmalm, även anrikad

2611 00 00 Volframmalm, även anrikad

2615 90 00 Tantalmalm, även anrikad

2616 90 00 Guldmalm, även anrikad

2825 90 40 Volframoxid och -hydroxid

2849 90 30 Volframkarbid

2849 90 50 Tantalkarbid

7108 Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat 
eller i pulver

8001 Tenn i obearbetad form

8003 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn
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8007 00 Tenn av andra slag

8101 10 00 Volfram i pulverform

8101 94 00 Volfram i obearbetad form, inbegripet stång 
som erhållits enbart genom sintring

8101 96 00 Tråd av volfram

8101 99 Stång av volfram, annan än sådan som 
erhållits enbart genom sintring, profiler, plåt,
band, folier och annat

8103 20 00 Tantal i obearbetad form, inbegripet stång 
som erhållits enbart genom sintring, pulver

8103 90 Stång av tantal, annan än sådan som erhållits 
enbart genom sintring, profiler, tråd, plåt, 
band, folier och annat

Ändringsförslag

Förteckning över resurser som omfattas av denna förordning

Mineraler

Metaller

Halvädelstenar

Ädelstenar

Or. en

Ändringsförslag 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

KN-nummer Produktbeskrivning

2609 00 00 Tennmalm, även anrikad

2611 00 00 Volframmalm, även anrikad

2615 90 00 Tantalmalm, även anrikad

2616 90 00 Guldmalm, även anrikad

2825 90 40 Volframoxid och -hydroxid

2849 90 30 Volframkarbid
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2849 90 50 Tantalkarbid

7108 Guld, obearbetat eller i form av 
halvfabrikat eller i pulver

8001 Tenn i obearbetad form

8003 00 00 Stång, profiler och tråd av tenn

8007 00 Tenn av andra slag

8101 10 00 Volfram i pulverform

8101 94 00 Volfram i obearbetad form, inbegripet 
stång som erhållits enbart genom sintring

8101 96 00 Tråd av volfram

8101 99 Stång av volfram, annan än sådan som 
erhållits enbart genom sintring, profiler, 
plåt, band, folier och annat

8103 20 00 Tantal i obearbetad form, inbegripet stång 
som erhållits enbart genom sintring, 
pulver

8103 90 Stång av tantal, annan än sådan som 
erhållits enbart genom sintring, profiler, 
tråd, plåt, band, folier och annat

Ändringsförslag

Mineraler

Metaller

Ädelstenar

Halvädelstenar

Or. en

Ändringsförslag 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia

Förteckning över flaskhalsar som 
identifierats i leveranskedjorna för 
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omfattade resurser

– Smältverk

– Anrikningsverk

Or. en

Motivering

Nya bilaga Ia är av betydelse för definitionen av ”verksamhetsutövare enligt bilaga Ia”, 
”aktörer enligt bilaga Ia” och ”ansvarstagande aktörer enligt bilaga Ia”. Specifika 
skyldigheter gäller för verksamhetsutövare som fungerar som flaskhalsar i de berörda 
leveranskedjorna, däribland smältverk och anrikningsverk.

Ändringsförslag 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Förslag till förordning
Bilaga II – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mall till den förteckning över 
ansvarstagande smältverk och 
anrikningsverk som avses i artikel 8

Förteckning över ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga Ia

Or. en

Ändringsförslag 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Förslag till förordning
Bilaga II 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn A: Namn på smältverk eller 
anrikningsverk i alfabetisk ordning:

Kolumn A: Namn på aktör enligt bilaga Ia
i alfabetisk ordning

Kolumn B: Adress till smältverk eller 
anrikningsverk

Kolumn B: Adress till aktör enligt 
bilaga Ia

Kolumn C: (*) anger om smältverket eller 
anrikningsverket anskaffar mineraler 
från konfliktdrabbade områden och 

Kolumn C: kategori av aktör enligt 
bilaga Ia
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högriskområden

Kolumn D: (*) anger om aktören enligt 
bilaga Ia bedriver ansvarsfull anskaffning 
av resurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden

Or. en

Ändringsförslag 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa

Förteckning över flaskhalsar som 
identifierats i leveranskedjorna för 

omfattade resurser

– Smältverk

– Anrikningsverk

– Gjuterier

– Råmaterialbörser

– Ädelstensbörser

Or. en

Ändringsförslag 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa

Förteckning över ansvarstagande aktörer 
i tidigare led som avses i artikel 8
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Kolumn A: Namn på aktör i tidigare led i 
alfabetisk ordning

Kolumn B: Adress till smältverk eller 
anrikningsverk

Kolumn C: Aktörens näringsgren

Kolumn D: (*) anger om aktören i 
tidigare led bedriver ansvarsfull 
anskaffning av resurser från 
konfliktdrabbade områden och 
högriskområden

Or. en

Ändringsförslag 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till förordning
Bilaga IIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIb

Förteckning över ansvarstagande aktörer 
enligt bilaga II

Kolumn A: Namn på aktör enligt bilaga II 
i alfabetisk ordning

Kolumn B: Adress till aktör enligt 
bilaga II

Kolumn C: Kategori av aktör enligt 
bilaga II

Kolumn D: Anger om aktören enligt 
bilaga II bedriver ansvarsfull anskaffning 
av resurser från konfliktdrabbade 
områden och högriskområden

Or. en


