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Ændringsforslag 24
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

om et EU-system for due diligence-praksis 
i forsyningskæden for naturressourcer
med oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

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

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 

om et EU-system for due diligence-praksis 
i forsyningskæden for naturressourcer
med oprindelse i konfliktramte områder og 



PE549.420v02-00 4/331 AM\1055294DA.doc

DA

oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

højrisikoområder

Or. en

Ændringsforslag 26
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

om et EU-system for forpligtende 
rapportering om due diligence-praksis i 
forsyningskæden for ansvarlige importører, 
forædlingsvirksomheder og slutbrugere af 
tin, tantal, wolfram og deres malme samt 
guld med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. de

Ændringsforslag 27
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 

om et EU-system for selverklæring af due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
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oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

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

Forslag til forordning
Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

om et EU-system for due diligence-praksis 
i forsyningskæden for naturressourcer
med oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

Ændringsforslag 29
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af om et EU-system for selvcertificering af 
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due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

due diligence-praksis i forsyningskæden 
for ansvarlige operatører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

Ændringsforslag 30
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. Kvinder og børn påvirkes 
uforholdsmæssigt meget af disse 
konflikter og er ofre for systematisk fysisk 
og seksuel vold, der er anerkendt som en 
international krigsforbrydelse og 
anvendes som krigsvåben af væbnede 
grupper. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed og 
menneskerettigheder at bryde forbindelsen 
mellem konflikt og ulovlig udvinding af 
mineraler.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturressourcer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder kan – selv 
om de indebærer et stort potentiale for 
udvikling – udløse konflikter, hvis 
indtægterne herfra antænder eller bidrager 
til fortsættelsen af voldelige konflikter og 
undergraver de nationale bestræbelser på 
udvikling, god regeringsførelse og 
opretholdelse af retsstaten. I disse områder 
er det afgørende for opretholdelsen af fred 
og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem 
konflikt og ulovlig udvinding af
naturressourcer.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturressourcer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder kan – selv 
om de indebærer et stort potentiale for 
udvikling – udløse konflikter, hvis 
indtægterne herfra antænder eller bidrager 
til fortsættelsen af voldelige konflikter og 
undergraver de nationale bestræbelser på 
udvikling, god regeringsførelse og 
opretholdelse af retsstaten. I disse områder 
er det afgørende for opretholdelsen af fred 
og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem 
konflikt og ulovlig udvinding af
naturressourcer.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver
bestræbelserne på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det et
afgørende element for at kunne garantere
fred, udvikling og sikkerhed at bryde 
forbindelsen mellem konflikt og ulovlig 
udvinding af mineraler.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 

(1) Naturressourcer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder kan – selv 
om de indebærer et stort potentiale for 
udvikling – udløse konflikter, hvis
indtægterne herfra antænder eller bidrager 
til fortsættelsen af voldelige konflikter og 
undergraver de nationale bestræbelser på 
udvikling, god regeringsførelse og 
opretholdelse af retsstaten. Kvinder og 
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retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

børn påvirkes uforholdsmæssigt meget af 
disse konflikter og er ofre for systematisk 
fysisk og seksuel vold, der er anerkendt 
som en international krigsforbrydelse og 
anvendes som krigsvåben af væbnede 
grupper. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af naturressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 35
Franck Proust, Tokia Saïfi

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver de 
nationale bestræbelser på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

(1) Naturlige mineralressourcer i 
konfliktramte områder eller 
højrisikoområder kan – selv om de 
indebærer et stort potentiale for udvikling –
udløse konflikter, hvis indtægterne herfra 
antænder eller bidrager til fortsættelsen af 
voldelige konflikter og undergraver
bestræbelserne på udvikling, god 
regeringsførelse og opretholdelse af 
retsstaten. I disse områder er det afgørende 
for opretholdelsen af fred og sikkerhed at 
bryde forbindelsen mellem konflikt og 
ulovlig udvinding af mineraler.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og 
opretholdelse af retsstaten gælder både staterne, det internationale samfund og EU, som er 
verdens største donor af udviklingsbistand.
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Ændringsforslag 36
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Konflikter om olie, gas, mineraler, 
træ og andre naturressourcer er den 
næsthyppigste kilde til konflikter på 
verdensplan. Konkurrencen om
ressourcer som jord og vand er tiltagende
og forværrer eksisterende konflikter eller 
udløser nye, og dårlig forvaltning af jord 
og naturressourcer ledsages af 
miljøforringelse, befolkningstilvækst og 
klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Konflikter om olie, gas, mineraler, 
træ og andre naturressourcer er den 
næsthyppigste kilde til konflikter på 
verdensplan. Konkurrencen om
ressourcer som jord og vand er tiltagende
og forværrer eksisterende konflikter eller 
udløser nye, og dårlig forvaltning af jord 
og naturressourcer ledsages af 
miljøforringelse, befolkningstilvækst og 
klimaforandringer.

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

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Menneskerettighedskrænkelser er 
hyppigt forekommende i 
udvindingsindustrien og omfatter 
børnearbejde, seksuelle overgreb, 
menneskeforsvinding, overtrædelse af 
retten til et rent miljø, tab af jord og tab af 
eksistensgrundlag uden forhandling og 
uden passende kompensation, 
tvangsforflytninger og ødelæggelse af 
rituelt eller kulturelt vigtige steder.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Menneskerettighedskrænkelser er 
hyppigt forekommende i 
udvindingsindustrien og omfatter 
børnearbejde, seksuelle overgreb, 
menneskeforsvinding, overtrædelse af 
retten til et rent miljø, tab af jord og tab af 
eksistensgrundlag uden forhandling og 
uden passende kompensation, 
tvangsforflytninger og ødelæggelse af 
rituelt eller kulturelt vigtige steder.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Menneskerettighedskrænkelser er 
hyppigt forekommende i 
udvindingsindustrien og omfatter 
børnearbejde, seksuelle overgreb, 
menneskeforsvinding, overtrædelse af 
retten til et rent miljø, tab af jord og tab af 
eksistensgrundlag uden forhandling og 
uden passende kompensation, 
tvangsforflytninger og ødelæggelse af 
rituelt eller kulturelt vigtige steder.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Konflikter om olie, gas, mineraler, 
træ og andre naturressourcer er den 
næstmest hyppige kilde til konflikter på 
verdensplan. Konkurrencen om
ressourcer som jord og vand er tiltagende
og forværrer eksisterende konflikter eller 
udløser nye, og dårlig forvaltning af jord 
og naturressourcer ledsages af 
miljøforringelse, befolkningstilvækst og 
klimaforandringer.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer forsøger at 
begrænse finansieringen af væbnede 
grupper og sikkerhedsstyrker.

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med 
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
kvindeorganisationer, der er på forkant 
med hensyn til at gøre opmærksom på de 
urimelige betingelser, som disse grupper 
indfører, samt på voldtægt og vold, der 
anvendes til at kontrollere 
lokalbefolkningen, forsøger at begrænse 
finansieringen af væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker.

Or. en

Ændringsforslag 43
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og 
internationale organisationer i 
samarbejde med erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer forsøger at 
begrænse finansieringen af væbnede 
grupper og sikkerhedsstyrker. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

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

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med 
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer forsøger at 
begrænse finansieringen af væbnede 
grupper og sikkerhedsstyrker.

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med 
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
kvindeorganisationer, der er på forkant 
med hensyn til at gøre opmærksom på de 
urimelige betingelser, som disse grupper 
indfører, samt på voldtægt og vold, der 
anvendes til at kontrollere 
lokalbefolkningen, forsøger at begrænse 
finansieringen af væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker.

Or. en

Ændringsforslag 45
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med 
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer forsøger at
begrænse finansieringen af væbnede 
grupper og sikkerhedsstyrker.

(2) Problemet vedrører ressourcerige 
områder, hvor regeringer og internationale 
organisationer i samarbejde med 
erhvervsoperatører og 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
kvindeorganisationer, der er på forkant 
med hensyn til at gøre opmærksom på de 
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urimelige betingelser, som disse grupper 
indfører, samt på voldtægt og vold, der 
anvendes til at kontrollere 
lokalbefolkningen, forsøger at forebygge
finansieringen af væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker.

Or. en

Ændringsforslag 46
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5) med supplerende 
retningslinjer vedrørende tin, tantal og 
wolfram samt guld. I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5). I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

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

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5) med supplerende 
retningslinjer vedrørende tin, tantal og 
wolfram samt guld. I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5). I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

__________________ __________________
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

Ændringsforslag 48
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har 
ført til en statsstøttet procedure med 
deltagelse af flere interesseparter og 
vedtagelse af OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5) med supplerende 
retningslinjer vedrørende tin, tantal og 
wolfram samt guld. I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________
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

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

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

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet 
fra Organisationen for Økonomisk 
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Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5) med supplerende 
retningslinjer vedrørende tin, tantal og 
wolfram samt guld. I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

Samarbejde og Udvikling (OECD) om 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler fra konfliktområder, som har ført 
til en statsstøttet procedure med deltagelse 
af flere interesseparter og vedtagelse af 
OECD Due Diligence Guidance for 
Responsible Supply Chains of Minerals 
from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas (OECD's due diligence-
retningslinjer5). I maj 2011 anbefalede 
OECD's ministerråd, at overholdelsen af 
disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

__________________ __________________
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

Ændringsforslag 50
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I de opdaterede retningslinjer for 
multinationale selskaber fra OECD6

henvises der til begrebet ansvarlig 
tilvejebringelse, som også er i 
overensstemmelse med målene for FN's 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder7. Disse dokumenter 
sigter mod at fremme anvendelsen af due 
diligence-ordninger i forsyningskæden, 
når virksomheder tilvejebringer råstoffer 
fra områder, som er berørt af konflikter 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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eller ustabilitet. Fra højeste internationale 
plan, i FN's Sikkerhedsråds resolution 
1952 (2010) – som især er rettet til Den 
Demokratiske Republik Congo (DRC) og 
nabolandene i Centralafrika – er der 
blevet opfordret til overholdelse af due 
diligence-praksisser i forsyningskæden; 
FN-ekspertgruppen om DRC opfordrer 
som opfølgning på Sikkerhedsrådets 
resolution 1952 (2010) desuden til at sikre 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer.

__________________
6 OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, OECD 2011-udgave.
7 Guiding Principles on Business and 
Human Rights, FN's højkommissærs 
menneskerettighedskontor, New York og 
Genève 2011.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 51
Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Denne forordning er et af midlerne 
til at sætte en stopper for finansieringen 
af væbnede grupper gennem nævnte 
konfliktmineraler. Det forhindrer ikke, at 
EU's udenrigspolitiske og 
udviklingspolitiske tiltag bør fokusere på 
bekæmpelse af den lokale korruption, på 
problemet med manglende grænsekontrol 
og på uddannelse af lokalbefolkningen og 
deres repræsentanter med henblik på at få 
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dem til at indse den uheldige udvikling.

Or. fr

Begrundelse

Denne forordning bør betragtes som et middel og ikke som et mål for bekæmpelsen af de 
ulovlige aktiviteter. 

Ændringsforslag 52
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen erkendte i sin 
meddelelse fra 20088, at det er en 
afgørende faktor for EU's 
konkurrenceevne at sikre pålidelig 
adgang uden forvridninger til råstoffer. 
Råstofinitiativet er en integreret strategi, 
der har til formål at tage de forskellige 
udfordringer i forbindelse med adgang til 
ikke-energimæssige og ikke-
landbrugsmæssige råstoffer op. 
Råstofinitiativet anerkender og fremmer 
finansiel gennemsigtighed og 
gennemsigtighed i forsyningskæden samt 
anvendelse af standarder for 
virksomhedernes sociale ansvar.

udgår

__________________
8 Råstofinitiativet – opfyldelse af vores 
kritiske behov for vækst og arbejdspladser 
i Europa, KOM(2008) 699.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen erkendte i sin 
meddelelse fra 20088, at det er en 
afgørende faktor for EU's 
konkurrenceevne at sikre pålidelig 
adgang uden forvridninger til råstoffer. 
Råstofinitiativet er en integreret strategi, 
der har til formål at tage de forskellige 
udfordringer i forbindelse med adgang til 
ikke-energimæssige og ikke-
landbrugsmæssige råstoffer op. 
Råstofinitiativet anerkender og fremmer 
finansiel gennemsigtighed og 
gennemsigtighed i forsyningskæden samt 
anvendelse af standarder for 
virksomhedernes sociale ansvar.

udgår

__________________
8 Råstofinitiativet – opfyldelse af vores 
kritiske behov for vækst og arbejdspladser 
i Europa, KOM(2008) 699.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen erkendte i sin 
meddelelse fra 20088, at det er en 
afgørende faktor for EU's 
konkurrenceevne at sikre pålidelig 
adgang uden forvridninger til råstoffer. 
Råstofinitiativet er en integreret strategi, 

udgår
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der har til formål at tage de forskellige 
udfordringer i forbindelse med adgang til 
ikke-energimæssige og ikke-
landbrugsmæssige råstoffer op. 
Råstofinitiativet anerkender og fremmer 
finansiel gennemsigtighed og 
gennemsigtighed i forsyningskæden samt 
anvendelse af standarder for 
virksomhedernes sociale ansvar.

__________________
8 Råstofinitiativet – opfyldelse af vores 
kritiske behov for vækst og arbejdspladser
i Europa, KOM(2008) 699.

Or. en

Ændringsforslag 55
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 7. oktober 2010 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning, hvori Unionen 
opfordres til at indføre lovgivning, som 
svarer til den amerikanske lov om 
"konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i 
Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, og 
Kommissionen redegjorde i sine 
meddelelser fra 20119 og 201210 for sin 
intention om at undersøge, hvordan man 
kunne forbedre gennemsigtigheden i 
forsyningskæden, herunder aspekter af 
due diligence-praksis. I den sidstnævnte 
meddelelse og i overensstemmelse med de 
tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's 
ministerråd i maj 2011, er Kommissionen
desuden fortaler for mere støtte til og 
bredere anvendelse af OECD's 
retningslinjer for multinationale selskaber 
og OECD's due diligence-retningslinjer –
også uden for OECD's medlemslande.

(7) Den 26. februar 2014 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om 
udviklingsfremme gennem ansvarlig 
virksomhedspraksis, herunder
udvindingsindustriens rolle i 
udviklingslande. I forbindelse med dette 
initiativ opfordrede Europa-Parlamentet
Kommissionen til gennem bindende 
lovgivning at begrænse optrapningen af 
konflikter gennem køb af mineraler (EP 
2013/2126(INI)).
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__________________
9 Imødegåelse af udfordringerne på 
råvaremarkederne og med hensyn til 
råstoffer, KOM(2011) 25 endelig.
10 Handel, vækst og udvikling, 
KOM(2012) 22 endelig.

Or. de

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

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den 26. februar 2014 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om fremme af 
udvikling gennem ansvarlige 
forretningsmetoder, herunder 
udvindingsindustriens rolle i 
udviklingslande, hvori Kommissionen 
opfordres til at foreslå bindende 
lovgivning om konfliktmineraler. (EP 
2013/2126(INI)).

Or. en

Ændringsforslag 57
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den 26. februar 2014 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om fremme af 
udvikling gennem ansvarlige 
forretningsmetoder, herunder 
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udvindingsindustriens rolle i 
udviklingslande, hvori Kommissionen 
opfordres til at foreslå bindende 
lovgivning om konfliktmineraler. 

Or. en

Ændringsforslag 58
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ved udarbejdelsen af 
gennemførelsesbestemmelser bør sikres, 
at certificeringer i henhold til Dodd-
Frank-loven anerkendes under denne 
forordning.

Or. de

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

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den 26. februar 2014 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om fremme af 
udvikling gennem ansvarlige
forretningsmetoder, herunder 
udvindingsindustriens rolle i 
udviklingslande, hvori Kommissionen 
opfordres til at foreslå bindende 
lovgivning om konfliktmineraler.

Or. en
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Ændringsforslag 60
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med mineraler fra konfliktområder. 
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden for 
Unionen. Derfor har borgere især gennem 
andragender anmodet om, at der stilles 
forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med mineraler fra konfliktområder. 
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden for 
Unionen. Forbrugerne er som sådan 
indirekte knyttet til konflikter, der har en 
alvorlig indvirkning på 
menneskerettighederne, navnlig kvinders 
rettigheder, idet væbnede grupper ofte 
anvender massevoldtægt som en bevidst 
strategi til at skræmme og kontrollere 
lokalbefolkningerne for at beskytte deres 
interesser. Derfor har borgere især gennem 
andragender anmodet om, at der stilles 
forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

Or. en

Ændringsforslag 61
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med mineraler fra konfliktområder. 
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden for 
Unionen. Derfor har borgere især gennem 
andragender anmodet om, at der stilles 
forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med naturressourcer fra 
konfliktområder. Konsekvensen er, at disse
naturressourcer, som potentielt er til stede 
i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere 
til konflikter uden for Unionen. Derfor har 
borgere især gennem andragender anmodet 
om, at der stilles forslag om lovgivning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med mineraler fra konfliktområder. 
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden for 
Unionen. Derfor har borgere især gennem 
andragender anmodet om, at der stilles 
forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med naturressourcer fra 
konfliktområder. Konsekvensen er, at disse
naturressourcer, som potentielt er til stede 
i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere 
til konflikter uden for Unionen. Derfor har 
borgere især gennem andragender anmodet 
om, at der stilles forslag om lovgivning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.
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Or. en

Ændringsforslag 63
Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med mineraler fra konfliktområder.
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden 
for Unionen. Derfor har borgere især 
gennem andragender anmodet om, at der 
stilles forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til udvinding af og handel med 
mineraler fra konfliktområder. Derfor har 
borgere især gennem andragender anmodet 
om, at der stilles forslag om lovgivning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om at
forpligte virksomhederne til at redegøre 
for deres aktiviteter i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med at slette noget af teksten er at undgå uheldige genveje mellem virksomheder og 
konflikter og mellem forbrugere og slutprodukter, der får det til at se ud, som om 
virksomhederne har forbindelse med ulovlige aktiviteter, og at forbrugerne er medskyldige.

Ændringsforslag 64
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i 
civilsamfundet har gjort opmærksom på, 
at virksomheder, som opererer på 
Unionens område, ikke holdes ansvarlige 
for deres mulige forbindelser til ulovlig 
udvinding af og handel med mineraler fra 
konfliktområder. Konsekvensen er, at 
disse mineraler, som potentielt er til stede 
i forbrugerprodukter, forbinder 
forbrugere til konflikter uden for 
Unionen. Derfor har borgere især 
gennem andragender anmodet om, at der 
stilles forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

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

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og
handel med mineraler fra konfliktområder. 
Konsekvensen er, at disse mineraler, som 
potentielt er til stede i forbrugerprodukter, 
forbinder forbrugere til konflikter uden for 

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet 
har gjort opmærksom på, at virksomheder, 
som opererer på Unionens område, ikke 
holdes ansvarlige for deres mulige 
forbindelser til ulovlig udvinding af og 
handel med naturressourcer fra 
konfliktområder. Konsekvensen er, at disse
naturressourcer, som potentielt er til stede 
i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere 
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Unionen. Derfor har borgere især gennem 
andragender anmodet om, at der stilles 
forslag om lovgivning til Europa-
Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

til konflikter uden for Unionen.
Forbrugerne er som sådan indirekte 
knyttet til konflikter, der har en alvorlig 
indvirkning på menneskerettighederne, 
navnlig kvinders rettigheder, idet væbnede 
grupper ofte anvender massevoldtægt som 
en bevidst strategi til at skræmme og 
kontrollere lokalbefolkningerne for at 
beskytte deres interesser. Derfor har 
borgere især gennem andragender anmodet 
om, at der stilles forslag om lovgivning til 
Europa-Parlamentet og Rådet om at holde 
virksomheder ansvarlige i henhold til de 
retningslinjer, der er udarbejdet af FN og 
OECD.

Or. en

Ændringsforslag 66
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning og i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer er due diligence-
praksis i forsyningskæden en fortløbende, 
proaktiv og reaktiv proces, hvorved 
erhvervsoperatører overvåger og styrer 
deres køb og salg med henblik på at sikre, 
at de respekterer menneskerettighederne 
og ikke bidrager til konflikter og de 
negative konsekvenser heraf.

Or. en

Begrundelse

For bedre at afspejle bestemmelserne i OECD's retningslinjer.
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Ændringsforslag 67
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning og i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer er due diligence-
praksis i forsyningskæden en fortløbende, 
proaktiv og reaktiv proces, hvorved 
erhvervsoperatører overvåger og styrer 
deres køb og salg med henblik på at sikre, 
at de respekterer menneskerettighederne 
og ikke bidrager til konflikter og de 
negative konsekvenser heraf.

Or. en

Ændringsforslag 68
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved importører kan overvåge og styre
deres forsyningskæder med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning henvises der til ansvarlige importører, og den juridiske tekst bør afspejle 



AM\1055294DA.doc 31/331 PE549.420v02-00

DA

dette.

Ændringsforslag 69
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf. Denne 
forordning bør sikre, at forbindelsen 
mellem konflikt og ulovlig udvinding af 
mineraler brydes uden at undergrave den 
økonomiske betydning af handel med tin, 
tantal, wolfram og guld for udviklingen af 
de pågældende lande.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I forbindelse med denne forordning er 
due diligence-praksis i forsyningskæden en 
fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, 
hvorved erhvervsoperatører overvåger og 
styrer deres køb og salg med henblik på at 
sikre, at de ikke bidrager til konflikter og 
de negative konsekvenser heraf.

(9) I forbindelse med denne forordning og i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer er due diligence-
praksis i forsyningskæden en fortløbende, 
proaktiv og reaktiv proces, hvorved 
erhvervsoperatører overvåger og styrer 
deres køb og salg med henblik på at sikre, 
at de respekterer menneskerettighederne 
og ikke bidrager til konflikter og de 
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negative konsekvenser heraf.

Or. en

Begrundelse

For bedre at afspejle bestemmelserne i OECD's retningslinjer.

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

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Forordningen afspejler behovet for at 
gennemføre due diligence-praksis i hele 
forsyningskæden fra 
tilvejebringelsesstedet til det endelige 
produkt ved at stille krav om, at alle 
virksomheder, som først bringer de 
omfattede ressourcer – herunder 
produkter, der indeholder disse ressourcer 
– i omsætning på det europæiske marked, 
skal udarbejde og offentligt aflægge 
rapport om deres due diligence-praksis i 
forsyningskæden.

I overensstemmelse med den relevante 
due diligence-praksis afspejler de 
individuelle due diligence-forpligtelser i 
denne forordning den progressive og 
fleksible natur af due diligence-
processerne og behovet for forpligtelser, 
der er skræddersyet korrekt til 
virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Forpligtelserne er 
skræddersyet til virksomhedernes 
størrelse, gearing og placering i 
forsyningskæden.

Visse virksomheder er anerkendt som 
havende stor indflydelse på den due 
diligence-praksis, som føres i 
forsyningskæden i kildelandene som følge 
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af deres placering i forsyningskæden. 
Disse aktører, der sædvanligvis omtales 
flaskehalse, er underlagt mere omfattende 
forpligtelser end andre virksomheder. Due 
diligence-forpligtelserne afspejler 
behørigt disse forskelle.

Virksomheder længere fremme i kæden 
skal i god tro gøre sig rimelige 
bestræbelser for at identificere de 
relevante flaskehalse i deres 
forsyningskæder og gøre deres bedste for 
at vurdere disse virksomheders due 
diligence-praksis, f.eks. på grundlag af de 
relevante aktørers reviderede rapporter.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Konkrete forpligtelser i denne forordning indeholder kun sprog, der 
vedrører proportionalitet og bedste bestræbelser, men er skræddersyet til individuelle 
virksomhedssegmenter i de forskellige forsyningskæder.

Ændringsforslag 72
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Forordningen afspejler behovet for at 
gennemføre due diligence-praksis i hele 
forsyningskæden fra 
tilvejebringelsesstedet til det endelige 
produkt ved at stille krav om, at alle 
virksomheder, som først bringer de 
omfattede ressourcer – herunder 
produkter, der indeholder disse ressourcer 
– i omsætning på det europæiske marked, 
skal udarbejde og offentligt aflægge 
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rapport om deres due diligence-praksis i 
forsyningskæden.

I overensstemmelse med den relevante 
due diligence-praksis afspejler de 
individuelle due diligence-forpligtelser i 
denne forordning den progressive og 
fleksible natur af due diligence-
processerne og behovet for forpligtelser, 
der er skræddersyet korrekt til 
virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Forpligtelserne er 
skræddersyet til virksomhedernes 
størrelse, gearing og placering i 
forsyningskæden.

Visse virksomheder er anerkendt som 
havende stor indflydelse på den due 
diligence-praksis, som føres i 
forsyningskæden i kildelandene som følge 
af deres placering i forsyningskæden. 
Disse aktører, der sædvanligvis omtales 
flaskehalse, er underlagt mere omfattende 
forpligtelser end andre virksomheder. Due 
diligence-forpligtelserne afspejler 
behørigt disse forskelle.

Virksomheder længere fremme i kæden 
skal i god tro gøre sig rimelige 
bestræbelser for at identificere de 
relevante flaskehalse i deres 
forsyningskæder og gøre deres bedste for 
at vurdere disse virksomheders due 
diligence, f.eks. på grundlag af de 
relevante aktørers reviderede rapporter.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Konkrete forpligtelser i denne forordning indeholder kun sprog, der 
vedrører proportionalitet og bedste bestræbelser, men er skræddersyet til individuelle 
virksomhedssegmenter i de forskellige forsyningskæder.
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Ændringsforslag 73
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
virksomhederne i god tro træffe rimelige 
foranstaltninger for at gennemføre due 
diligence-praksis med henblik på at 
identificere og forebygge eller begrænse 
risikoen for skadevirkninger i forbindelse 
med betingelserne for adgang til 
naturressourcer og forholdet mellem 
leverandører, der opererer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og virksomhedernes 
vanskeligheder med at gennemføre due diligence-praksis. Retningslinjerne følger derfor en 
fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. 
Dette betyder også, at due diligence-forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis 
en virksomhed er en mikrovirksomhed eller en SMV. Dette er navnlig relevant i f.eks. 
smykkeindustrien, hvor der findes en lang række meget små og traditionelle operatører med 
meget begrænset kapacitet.

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

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
virksomhederne i god tro træffe rimelige 
foranstaltninger for at gennemføre due 
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diligence-praksis med henblik på at 
identificere og forebygge eller begrænse 
risikoen for skadevirkninger i forbindelse 
med betingelserne for adgang til 
naturressourcer og forholdet mellem
leverandører, der opererer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og virksomhedernes 
vanskeligheder med at gennemføre due diligence-praksis. Retningslinjerne følger derfor en 
fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. 
Dette betyder også, at due diligence-forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis
en virksomhed er en mikrovirksomhed eller en SMV.

Ændringsforslag 75
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
virksomhederne i god tro træffe rimelige 
foranstaltninger for at gennemføre due 
diligence-praksis med henblik på at 
identificere og forebygge eller begrænse 
risikoen for skadevirkninger i forbindelse 
med betingelserne for adgang til 
naturressourcer og forholdet mellem 
leverandører, der opererer i konfliktramte 
områder eller højrisikoområder.

Or. en
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Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og virksomhedernes 
vanskeligheder med at gennemføre due diligence-praksis. Retningslinjerne følger derfor en 
fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. 
Dette betyder også, at due diligence-forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis 
en virksomhed er en mikrovirksomhed eller en SMV.

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

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Forordningen afspejler behovet for at 
gennemføre due diligence-praksis i hele 
forsyningskæden fra 
tilvejebringelsesstedet til det endelige 
produkt ved at stille krav om, at alle 
virksomheder, som først bringer de 
omfattede ressourcer – herunder 
produkter, der indeholder disse ressourcer 
– i omsætning på det europæiske marked, 
skal udarbejde og offentligt aflægge 
rapport om deres due diligence-praksis i 
forsyningskæden.

I overensstemmelse med den relevante 
due diligence-praksis afspejler de 
individuelle due diligence-forpligtelser i 
denne forordning den progressive og 
fleksible natur af due diligence-
processerne og behovet for forpligtelser, 
der er skræddersyet korrekt til 
virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Forpligtelserne er 
skræddersyet til virksomhedernes 
størrelse, gearing og placering i 
forsyningskæden.

Visse virksomheder er anerkendt som 
havende stor indflydelse på den due 
diligence-praksis, som føres i 
forsyningskæden i kildelandene som følge 
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af deres placering i forsyningskæden. 
Disse aktører, der sædvanligvis omtales 
flaskehalse, er underlagt mere omfattende 
forpligtelser end andre virksomheder. Due 
diligence-forpligtelserne afspejler 
behørigt disse forskelle.

Virksomheder længere fremme i kæden 
skal i god tro gøre sig rimelige 
bestræbelser for at identificere de 
relevante flaskehalse i deres 
forsyningskæder og gøre deres bedste for 
at vurdere disse virksomheders due 
diligence, f.eks. på grundlag af de 
relevante aktørers reviderede rapporter.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Konkrete forpligtelser i denne forordning indeholder kun sprog, der 
vedrører proportionalitet og bedste bestræbelser.

Ændringsforslag 77
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
sikrer troværdighed længere fremme i 
kæden og bidrager til at forbedre due 
diligence-praksisser i begyndelsen af 
forsyningskæden.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ifølge OECD's retningslinjer bør revisionsforpligtelserne kun pålægges flaskehalsoperatører. 
Denne betragtning afspejler de virksomheder, som er omfattet af COM-forslaget, hvilket kun 
er importører af mineraler og metaller. Af konsekvensmæssige hensyn sammenlægges dele af 
denne betragtning med betragtning 13 om flaskehalse.

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

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
sikrer troværdighed længere fremme i 
kæden og bidrager til at forbedre due 
diligence-praksisser i begyndelsen af 
forsyningskæden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge OECD's retningslinjer bør revisionsforpligtelserne kun pålægges flaskehalsoperatører. 
Denne betragtning afspejler de virksomheder, som er omfattet af COM-forslaget, hvilket kun 
er importører af mineraler og metaller. Af konsekvensmæssige hensyn sammenlægges dele af 
denne betragtning med betragtning 13 om flaskehalse.

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

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
sikrer troværdighed længere fremme i 
kæden og bidrager til at forbedre due 

udgår
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diligence-praksisser i begyndelsen af 
forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Ifølge OECD's retningslinjer bør revisionsforpligtelserne kun omfatte vigtige punkter 
vedrørende omdannelse og sporbarhed. Denne betragtning afspejler de virksomheder, som er 
omfattet af COM-forslaget, hvilket kun er importører af mineraler og metaller,

Ændringsforslag 80
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
sikrer troværdighed længere fremme i 
kæden og bidrager til at forbedre due 
diligence-praksisser i begyndelsen af 
forsyningskæden.

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds
overholdelse af OECD's due diligence-
retningslinjer i forsyningskæden sikrer 
troværdighed længere fremme i kæden og 
bidrager til at forbedre due diligence-
praksisser i begyndelsen af 
forsyningskæden.

Or. de

Ændringsforslag 81
Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved offentligt at rapportere om sin 
due diligence-politik og -praksis i 
forsyningskæden opnår virksomhederne 
tilstrækkelig gennemsigtighed til at sikre 
offentlig tillid til de foranstaltninger, som 
de træffer.

(1) Ved offentligt at rapportere om sin due 
diligence-politik og -praksis i 
forsyningskæden opnår virksomhederne 
tilstrækkelig gennemsigtighed til at sikre 
offentlig tillid til de foranstaltninger, som 
de træffer, ofte som led i virksomhedernes 
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sociale ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 82
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen foreslår en liste over 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder efter høring af et udvalg 
bestående af medlemsstater og 
repræsentanter for branchen. Det 
relevante udvalg tilføjer eller fjerner efter 
rimelig tid områder på listen over 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske operatører bør have et passende niveau af retssikkerhed i deres 
forretningsaktiviteter.

Ændringsforslag 83
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Mange eksisterende og eventuelt 
fremtidige due diligence-systemer i 
forsyningskæden vil kunne bidrage til at 
opnå forordningens mål. Der findes 
allerede brancheordninger, der har til 
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formål at bryde forbindelsen mellem 
konflikter og tilvejebringelse af tin, tantal, 
wolfram og guld. Disse ordninger gør 
brug af tredjepartsauditter til at certificere 
smelterier og forædlingsvirksomheder, 
som har indført systemer til at sikre 
tilvejebringelse udelukkende af 
konfliktmineraler. Der er en gensidig 
anerkendelse mellem disse ordninger, som 
der tages højde for i Unionens system. 
Kriterierne og procedurerne for 
anerkendelse af sådanne ordninger må 
imidlertid afklares for at gøre det muligt 
at efterleve høje standarder og undgå 
dobbeltaudit.

Or. en

Begrundelse

Mange virksomheder gennemfører allerede due diligence-praksis i forsyningskæden gennem 
eksisterende vellykkede initiativer. Der bør tages højde for disse initiativer i Unionens system 
gennem en proces med gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag 84
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Mange allerede eksisterende 
frivillige due diligence-systemer i 
forsyningskæden kunne bidrage til at 
opnå forordningens mål.

Kriterierne og procedurerne for 
anerkendelse og certificering af sådanne 
ordninger skal afklares for at gøre det 
muligt at efterleve høje standarder og 
undgå unødig dobbeltaudit.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Mange eksisterende due diligence-
systemer i forsyningskæden kunne 
bidrage til at opnå forordningens mål. 
Kriterierne og procedurerne for 
anerkendelse af sådanne ordninger må 
imidlertid afklares for at gøre det muligt 
at efterleve høje standarder og undgå 
dobbeltaudit.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse 
af mange operatører, som ofte har 
manglende kendskab til disse forhold eller 
er uden etiske skrupler. Omkostningerne 
ved ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. I overensstemmelse med 
OECD's retningslinjer anerkendes det, at 
gennemførelse af due diligence-praksis i
konfliktramte områder og 
højrisikoområder udgør praktiske 
udfordringer, og at der derfor er behov 
for fleksibilitet i anvendelsen deraf. Arten 
og omfanget af due diligence, som er 
passende for en virksomheds individuelle 
omstændigheder, afhænger af en række 
faktorer, herunder virksomhedens 
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konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

størrelse og dens placering i 
forsyningskæden, idet der fuldt og helt 
tages højde for de udfordringer, som
SMV'er står over for.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Retningslinjerne følger derfor en fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger 
af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. Dette betyder også, at due diligence-
forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis en virksomhed er en 
mikrovirksomhed eller en SMV.

Ændringsforslag 87
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse 
af mange operatører, som ofte har 
manglende kendskab til disse forhold eller 
er uden etiske skrupler. Omkostningerne 
ved ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. I overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer 
anerkendes det, at gennemførelse af due 
diligence-praksis i konfliktramte områder 
og højrisikoområder udgør praktiske 
udfordringer, og at der derfor er behov 
for fleksibilitet i anvendelsen deraf. Arten 
og omfanget af due diligence, som er 
passende for en virksomheds individuelle 
omstændigheder, afhænger af en række 
faktorer, herunder virksomhedens 
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konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

størrelse og dens placering i 
forsyningskæden, idet der fuldt og helt 
tages højde for de udfordringer, som
SMV'er står over for.

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Retningslinjerne følger derfor en fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger 
af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. Dette betyder også, at due diligence-
forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis en virksomhed er en 
mikrovirksomhed eller en SMV.

Ændringsforslag 88
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse af 
mange operatører, som ofte har manglende 
kendskab til disse forhold eller er uden 
etiske skrupler. Omkostningerne ved 
ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 
konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. Det frivillige 
selvcertificeringssystem udgør en 
konkurrencemæssig fordel for de 
deltagende EU-virksomheder. EU-
virksomheder har imidlertid også berettet 
om de utallige vanskeligheder, der er 
forbundet med due diligence-praksis i 
forsyningskæden på grund af vidtrækkende 
og komplekse globale forsyningskæder 
med deltagelse af mange operatører, som 
ofte har manglende kendskab til disse 
forhold eller er uden etiske skrupler. Et 
obligatorisk system er endvidere uønsket 
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og bør om muligt undgås i fremtidige
gennemgange af forordningen, eftersom 
et sådant obligatorisk system kan fungere 
som en hindring for nye SMV'ers adgang 
til markedet, og dette kan misbruges af 
allerede etablerede EU-virksomheder, 
som har ressourcer til at forvalte et 
obligatorisk system. Omkostningerne ved 
ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 
konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges nøje af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 89
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse af 
mange operatører, som ofte har manglende 
kendskab til disse forhold eller er uden 
etiske skrupler. Omkostningerne ved 
ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 
konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse af 
mange operatører, som ofte har manglende 
kendskab til disse forhold eller er uden 
etiske skrupler. Omkostningerne ved 
ansvarlig tilvejebringelse og
tredjepartsaudit og deres eventuelle 
indvirkning på konkurrenceevnen, især for 
SMV'er, bør overvåges og rapporteres af 
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Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de betydelige omkostninger i forbindelse med due diligence, navnlig for SMV'er, er 
det vigtigt, at Kommissionen overvåger og rapporterer om omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse og tredjepartsaudit og deres indvirkning på konkurrenceevnen.

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

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse 
af mange operatører, som ofte har 
manglende kendskab til disse forhold eller 
er uden etiske skrupler. Omkostningerne 
ved ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 
konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. I overensstemmelse med 
OECD's retningslinjer anerkendes det, at 
gennemførelse af due diligence-praksis i
konfliktramte områder og 
højrisikoområder udgør praktiske 
udfordringer, og at der derfor er behov 
for fleksibilitet i anvendelsen deraf. Arten 
og omfanget af due diligence, som er 
passende for en virksomheds individuelle 
omstændigheder, afhænger af en række 
faktorer, herunder virksomhedens 
størrelse og dens placering i 
forsyningskæden, idet der fuldt og helt 
tages højde for de udfordringer, som 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder står over for.

Or. en
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Begrundelse

I OECD's retningslinjer anerkendes forsyningskædernes kompleksitet og behovet for 
forholdsmæssige due diligence-krav, som er skræddersyet til virksomhedernes individuelle 
omstændigheder. Retningslinjerne følger derfor en fleksibilitetsbaseret tilgang, der afhænger 
af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse. Dette betyder også, at due diligence-
forpligtelserne anvendes mere fleksibelt og gradvist, hvis en virksomhed er en 
mikrovirksomhed eller en SMV. Dette er navnlig relevant i f.eks. smykkeindustrien, hvor der 
findes en lang række meget små og traditionelle operatører med meget begrænset kapacitet.

Ændringsforslag 91
Tokia Saïfi, Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse af 
mange operatører, som ofte har manglende 
kendskab til disse forhold eller er uden 
etiske skrupler. Omkostningerne ved 
ansvarlig tilvejebringelse og deres 
eventuelle indvirkning på 
konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør 
overvåges af Kommissionen.

(12) EU-virksomheder har ved den 
offentlige høring givet udtryk for deres 
interesse i ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler og redegjort for aktuelle 
erhvervsordninger, som er udformet for at 
opfylde deres mål om virksomhedernes 
sociale ansvar, imødekommelse af 
kundernes krav og sikkerheden af deres 
leverancer. EU-virksomheder har 
imidlertid også berettet om de utallige 
vanskeligheder, der er forbundet med due 
diligence-praksis i forsyningskæden på 
grund af vidtrækkende og komplekse 
globale forsyningskæder med deltagelse af 
mange operatører, som ofte har manglende 
kendskab til disse forhold eller er uden 
etiske skrupler. Omkostningerne ved og de 
administrative konsekvenser af ansvarlig 
tilvejebringelse og deres eventuelle 
indvirkning på konkurrenceevnen, især for 
SMV'er, bør overvåges af Kommissionen, 
og Kommissionen skal give SMV'er 
teknisk og finansiel bistand og fremme 
udveksling af oplysninger med henblik på 
at gennemføre denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Som angivet i OECD's due 
diligence-retningslinjer, nødvendiggør 
due diligence-udfordringerne fleksibilitet. 
Arten og omfanget af forpligtelserne skal 
stå i et rimeligt forhold til de ansvarlige 
importørers særlige egenskaber, hvad 
angår virksomhedens størrelse, sted for 
aktiviteterne, situation i et bestemt land, 
sektor og de involverede produkter eller 
tjenesteydelser. Det er derfor nødvendigt 
at udelukke mikrovirksomheder fra denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. it

Ændringsforslag 93
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europæiske virksomheder, som 
frivilligt indfører en ordning om ansvarlig 
tilvejebringelse af mineraler, tildeles 
Kommissionens certificering i form af et 
mærke.

Or. fr

Begrundelse

Indførelse af et europæisk ansvarlighedsmærke til virksomheder, der ønsker at tage due 
diligence-initiativer, er en frivillig incitamentsordning, som på længere sigt kan lægge 
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markedspres på de øvrige aktører i forsyningskæden. Mærket påsættes ikke produkterne, men 
de europæiske virksomheder kan angive det på deres websted eller bruge det i deres 
kommunikationsstrategi.

Ændringsforslag 94
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen bør i samarbejde 
med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
udarbejde en offentligt tilgængelig 
håndbog for virksomheder, der forklarer, 
hvordan kriterierne bedst anvendes for de 
områder, der eventuelt hører under denne 
forordnings anvendelsesområde. Det er 
vigtigt at skabe klarhed og vished for og 
konsekvens blandt de økonomiske 
operatører, navnlig SMV'er.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de bekymringer, som virksomheder, der ønsker at gennemføre due diligence-praksis 
i deres forsyningskæder, giver udtryk for, er det vigtigt, at Kommissionen udarbejder en 
håndbog, der forklarer, hvordan definitionen af den relevante konflikt og højrisikoområderne 
i artikel 2 bedst anvendes.

Ændringsforslag 95
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Med den fælles meddelelse af 5. 
marts 20141a har Kommissionen og den 
højtstående repræsentant for 



AM\1055294DA.doc 51/331 PE549.420v02-00

DA

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
taget højde for at implementere de 
ledsagende foranstaltninger med henblik 
på at tilskynde til ansvarlig 
tilvejebringelse og således opnå et højt 
niveau af deltagelse af selskaber under 
passende hensyntagen til due diligence-
ordningens byrdefuldhed, især for 
SMV'er og mikrovirksomheder. 

__________________
1aFælles meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet af 5. marts 2014 om 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder: Hen imod en 
integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8).

Or. it

Ændringsforslag 96
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
udgør et vigtigt led i de globale
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse 
og leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse.
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
anerkendes som flaskehalse i deres 
respektive forsyningskæder med betydelig 
indflydelse på den due diligence-praksis, 
der gennemføres i forsyningskæden i 
kildelandene. En EU-liste over ansvarlige
flaskehalsaktører kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for 
virksomheder længere fremme i kæden
med hensyn til at gennemføre due 
diligence-praksis i forsyningskæden. I 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
flaskehalsaktører gennemgå en 
uafhængig tredjepartsaudit af deres due 
diligence-praksis i forsyningskæden, også
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med henblik på at blive optaget på listen 
over ansvarlige aktører. 
Flaskehalsaktører uden for EU bør også 
have mulighed for at blive optaget på 
listen for at sikre, at den kan anvendes 
globalt.

Or. en

Begrundelse

For bedre at afspejle OECD's retningslinjer om flaskehalse og tredjepartsaudit.

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

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
udgør et vigtigt led i de globale
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse 
og leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse.
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
anerkendes som flaskehalse i deres 
respektive forsyningskæder med betydelig 
indflydelse på den due diligence-praksis, 
der gennemføres i forsyningskæden i 
kildelandene. En EU-liste over ansvarlige
flaskehalsaktører kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for 
virksomheder længere fremme i kæden
med hensyn til at gennemføre due 
diligence-praksis i forsyningskæden. I 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
flaskehalsaktører gennemgå en 
uafhængig tredjepartsaudit af deres due 
diligence-praksis i forsyningskæden, også 
med henblik på at blive optaget på listen 
over ansvarlige aktører. 
Flaskehalsaktører uden for EU bør også 
have mulighed for at blive optaget på 
listen for at sikre, at den kan anvendes 
globalt.

Or. en
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Begrundelse

For bedre at afspejle OECD's retningslinjer om flaskehalse og tredjepartsaudit.

Ændringsforslag 98
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse. 
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse. 
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden. Kommissionen bør gøre EU-listen 
tilgængelig for offentligheden for at gøre 
det mere synligt og gøre offentligheden 
opmærksom på, at der findes et effektivt 
selvcertificeringssystem, og hvordan det 
fungerer. 

Or. en

Ændringsforslag 99
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse. 
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse. 
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder skaber
gennemsigtighed og giver virksomheder 
længere fremme i kæden sikkerhed for 
due diligence-praksis i forsyningskæden.

Or. de

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

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
udgør et vigtigt led i de globale
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse 
og leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse.
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder
anerkendes som flaskehalse i deres 
respektive forsyningskæder med betydelig 
indflydelse på den due diligence-praksis, 
der gennemføres i forsyningskæden i 
kildelandene. En EU-liste over ansvarlige
flaskehalsaktører kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for 
virksomheder længere fremme i kæden
med hensyn til at gennemføre due 
diligence-praksis i forsyningskæden. I 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer bør 
flaskehalsaktører gennemgå en 
uafhængig tredjepartsaudit af deres due 
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kæden. diligence-praksis i forsyningskæden, også 
med henblik på at blive optaget på listen 
over ansvarlige aktører.
Flaskehalsaktører uden for EU bør også 
have mulighed for at blive optaget på 
listen for at sikre, at den kan anvendes 
globalt.

Or. en

Begrundelse

For bedre at afspejle OECD's retningslinjer om flaskehalse og tredjepartsaudit.

Ændringsforslag 101
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for
umuligt at spore mineralernes oprindelse.
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled er det ofte umuligt at 
spore mineralernes oprindelse. Dette 
gælder tilsvarende for genbrugte metaller, 
der har gennemgået endnu flere trin i 
forarbejdningsprocessen. Offentligt 
tilgængelige EU-lister over ansvarlige 
smelterier, importører og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden og forbrugere. Sådanne lister bør 
offentliggøres i samarbejde med OECD, 
London Bullion Market Association, 
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programmet for konfliktfrie smelterier 
(Conflict-Free Smelter Programme), 
programmet for ansvarlige smykker 
(Responsible Jewellery Programme) og 
andre tilsvarende ordninger.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre de virksomheder, som gennemfører due diligence-praksis i deres 
forsyningskæder, synlige for offentligheden. Det er derfor vigtigt, at listerne offentliggøres 
fuldt ud. Listerne bør udarbejdes i samarbejde med eksisterende vellykkede due diligence-
ordninger.

Ændringsforslag 102
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse. 
En EU-liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder 
udgør et vigtigt led i de globale 
forsyningskæder for mineraler, eftersom 
det typisk er det sidste led, hvor der kan 
sikres en effektiv due diligence-praksis ved 
at indsamle, offentliggøre og kontrollere 
oplysninger om mineralernes oprindelse og 
leverandørkæden. Efter dette 
forarbejdningsled anses det ofte for 
umuligt at spore mineralernes oprindelse.
Dette gælder tilsvarende for genbrugte 
metaller, der har gennemgået endnu flere 
trin i forarbejdningsprocessen. En EU-
liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder kan derfor skabe 
gennemsigtighed og sikkerhed for due 
diligence-praksis i forsyningskæden til 
gavn for virksomheder længere fremme i 
kæden.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
og importerer malme og koncentrater 
deraf, er forpligtet til at indføre den ved 
denne forordning oprettede EU-ordning 
om due diligence-praksis i 
forsyningskæden.

Or. fr

Begrundelse

Smelterierne og forædlingsvirksomhederne er nøgleaktører i forsyningskæden, eftersom de 
optræder på det tidspunkt, hvor malmene og koncentraterne deraf forarbejdes. Derfor er de 
bedst i stand til at indsamle, formidle og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse 
og de forskellige operatører, som har haft ansvaret herfor. Af denne grund bør forordningen 
være bindende for dem.

Ændringsforslag 104
Bernd Lange

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Anvendelsen af mineraler og 
metaller, der hører under denne 
forordning, bør overholde kravene i 
denne forordning. Det er vigtigt, at 
importøren overholder bestemmelserne i 
denne forordning.

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

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Europæiske SMV'er, som 
importerer mineraler og metaller og 
indfører due diligence-ordninger, får 
finansiel støtte via Kommissionens 
COSME-program.

Or. fr

Begrundelse

SMV'er, der er importører og omfattet af denne forordning, kan møde vanskeligheder af 
teknisk eller finansiel art i forbindelse med iværksættelsen af due diligence-ordninger eller 
gennemførelsen af procedurer for audit af deres forsyningskæder. Derfor bør de kunne få 
finansiel støtte under Kommissionens nye COSME-program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er.

Ændringsforslag 106
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler 
og/eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af operatørernes 
forpligtelse til at gennemføre due 
diligence-praksis ved at gennemføre 
passende efterfølgende tilsyn. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
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Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

forordnings bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 107
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler og/eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

(14) EU's kompetente myndighed er 
ansvarlig for at sikre en ensartet 
overholdelse af de ansvarlige importørers 
selvcertificering ved at gennemføre 
passende efterfølgende tilsyn for at 
kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler og/eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. EU's kompetente myndighed er 
ansvarlig for at fastlægge, hvilke regler der 
skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af 
denne forordnings bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning foreslår vi en enkelt kompetent EU-
myndighed i stedet for 28 nationale. Dette ville gøre det muligt at reducere de bureaukratiske 
procedurer, eftersom virksomhederne i så fald ikke ville skulle håndtere 28 forskellige 
myndigheder. Endvidere mener vi, at én kompetent myndighed ville være den mest 
omkostningseffektive løsning med den mindste byrde for skatteydere i hele EU.
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Ændringsforslag 108
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler 
og/eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af operatørernes 
forpligtelse til at gennemføre due 
diligence-praksis ved at gennemføre 
passende efterfølgende tilsyn. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 109
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede
ansvarlige importør af de mineraler og/eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selverklæring ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selverklærede
ansvarlige importør af de mineraler og/eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
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år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

Ændringsforslag 110
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler 
og/eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at importørerne af de 
mineraler og/eller metaller, som er omfattet 
af denne forordning, opfylder kravene til 
due diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Kommissionen er ansvarlig for at 
fastlægge, hvilke regler og finansielle 
sanktioner der skal anvendes i tilfælde af
en overtrædelse af denne forordnings 
bestemmelser.

Or. de

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

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler 
og/eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af operatørernes 
forpligtelse til at gennemføre due 
diligence-praksis ved at gennemføre 
passende efterfølgende tilsyn. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 112
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige importør af de mineraler 
og/eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

(14) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder er ansvarlige for at sikre en 
ensartet overholdelse af de ansvarlige 
importørers selvcertificering ved at 
gennemføre passende efterfølgende tilsyn 
for at kontrollere, at den selvcertificerede 
ansvarlige operatør af de mineraler og/eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, opfylder kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden. 
Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 
år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at 
fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordnings bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at sikre en mere 
effektiv gennemførelse af denne 
forordning og tage hånd om de 
udviklingsmæssige behov, der er direkte 
knyttet til udvindingen af naturressourcer 
fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder, gennemføres der 
ledsageforanstaltninger. Kommissionen 
og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
anvender og videreudvikler en integreret 
EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse 
som indledt i meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen 
"Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder: Hen imod en 
integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8). 
Fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
naturressourcer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder og 
etableringen af nationale og 
internationale due diligence-rammer for 
ansvarlig tilvejebringelse integreres især i 
interne og eksterne politikker og navnlig i 
den politiske dialog med partnerlande, 
lokale myndigheder og private aktører. 
Opmærksomheden vil navnlig rettes mod 
den traditionelle og uformelle 
mineindustris bidrag og udfordringer for 
lokalbefolkningen og bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 114
Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen bør desuden oprette 
en liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, der skal gøre det 
lettere at orientere sig.

Or. de

Ændringsforslag 115
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at sikre en mere 
effektiv gennemførelse af denne 
forordning og tage hånd om de 
udviklingsmæssige behov, der er direkte 
knyttet til udvindingen af naturressourcer 
fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder, gennemføres der 
ledsageforanstaltninger. Kommissionen 
og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
anvender og videreudvikler en integreret 
EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse 
som indledt i den meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen 
"Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder: Hen imod en 
integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8). 
Fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
naturressourcer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder og 
etableringen af nationale og 
internationale due diligence-rammer for 
ansvarlig tilvejebringelse integreres især i 
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interne og eksterne politikker og navnlig i 
den politiske dialog med partnerlande, 
lokale myndigheder og private aktører. 
Opmærksomheden vil navnlig rettes mod 
den traditionelle og uformelle 
mineindustris bidrag og udfordringer for 
lokalbefolkningen og bæredygtig 
udvikling.

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Med henblik på at sikre en mere 
effektiv gennemførelse af denne 
forordning og tage hånd om de 
udviklingsmæssige behov, der er direkte 
knyttet til udvindingen af naturressourcer 
fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder, gennemføres der 
ledsageforanstaltninger. Kommissionen 
og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
anvender og videreudvikler en integreret 
EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse 
som indledt i meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen 
"Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder: Hen imod en 
integreret EU-strategi" (JOIN(2014)8). 
Fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
naturressourcer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder og 
etableringen af nationale og 
internationale due diligence-rammer for 
ansvarlig tilvejebringelse integreres især i 
interne og eksterne politikker og navnlig i 
den politiske dialog med partnerlande, 
lokale myndigheder og private aktører. 
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Opmærksomheden vil navnlig rettes mod 
den traditionelle og uformelle 
mineindustris bidrag og udfordringer for 
lokalbefolkningen og bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 117
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen 
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og listen over 
medlemsstaternes kompetente
myndigheder bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
182/201111.

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen 
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og den
kompetente EU-myndighed bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
182/201111.

__________________ __________________
11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og listen over 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/201111.

(15) For at ændre bilag I og II til denne 
forordning, tildeles Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i TEUF efter bestemmelserne i denne
forordning.

__________________
11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 119
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og listen over 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/201111.

(15) For at ændre bilag I og Ia til denne 
forordning, tildeles Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i TEUF efter bestemmelserne i denne
forordning.
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__________________
11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

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

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse 
af denne forordning, bør Kommissionen
tildeles gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
listen over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder og listen over 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør udøves i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/201111.

(15) For at udvide anvendelsesområdet for 
naturressourcer i denne forordning,
tildeles Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
efter bestemmelserne i denne forordning.

__________________
11 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 121
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bør regelmæssigt 
gennemgå sin finansielle bistand og sine 
politiske forpligtelser over for 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, hvor der udvindes tin, 
tantal, wolfram og guld, navnlig i De 
Store Søers Område, for at sikre en 
politisk sammenhæng og tilskynde til og 
styrke respekten for god regeringsførelse 
og opretholdelse af retsstaten og frem for 
alt etisk minedrift.

Or. en

Ændringsforslag 122
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Med henblik på at garantere, at 
denne forordning gennemføres effektivt, 
bør der fastsættes en toårig 
overgangsperiode, der sætter 
Kommissionen i stand til at nedsætte et 
tredjepartsauditsystem og de ansvarlige 
importører i stand til at blive fortrolige 
med deres forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 123
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, 
der er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker —

Or. en

Ændringsforslag 124
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 
er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 
er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.
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Or. de

Ændringsforslag 125
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre
år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert
sjette år bør Kommissionen undersøge, 
hvordan forordningen fungerer, og hvor 
effektivt den virker, bl.a. med hensyn til 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler, der er omfattet af forordningen, 
fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. To år efter 
ikrafttrædelsen og derefter hvert femte år 
bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 
er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

Or. en

Ændringsforslag 126
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
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den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, 
der er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

den virker —

Or. en

Ændringsforslag 127
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-
Parlamentet om virkningerne af 
ordningen. Senest tre år efter 
ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år 
bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 
er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Europa-Parlamentet og
Rådet om virkningerne af ordningen. To år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert
tredje år bør Kommissionen undersøge, 
hvordan forordningen fungerer, og hvor 
effektivt den virker, samt den seneste 
indvirkning af ordningen på jorden med 
hensyn til fremme af ansvarlig 
tilvejebringelse af mineraler, der er 
omfattet af forordningen, fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder og 
rapportere til Europa-Parlamentet og 
Rådet. I sin gennemgang bør 
Kommissionen foretage en fuldstændig 
analyse og evaluering af alle aspekter af 
forordningen og dens virkninger og 
omkostninger under hensyntagen til den 
procentvise markedsandel, som er 
certificeret konfliktfri for de relevante 
mineraler, andelen af smelterier, 
forædlingsvirksomheder og importører, 
der gennemfører due diligence-praksis, 
eventuel omlægning af handelen fra 
mineområder og dens indvirkning på 



AM\1055294DA.doc 73/331 PE549.420v02-00

DA

dagligdagen for de mennesker, der 
arbejder på jorden med særligt fokus på 
traditionelle minearbejdere. Endvidere 
bør gennemgangen indeholde en 
omfattende kontakt fra aktørerne til 
forvaltninger, erhvervsliv og lokale 
civilsamfund samt dem, der påvirkes 
direkte på jorden i konfliktområder.
Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, 
ledsages af hensigtsmæssige 
lovgivningsmæssige forslag —

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen foretager en fuldstændig analyse af alle aspekter af 
forordningens indvirkninger, og vigtigst af alt dens indvirkning i forhold til at begrænse 
væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og 
deres malme samt guld. Denne analyse bør rapporteres til Rådet og Parlamentet.

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

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, 
der er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet 
om virkningerne af ordningen. Senest tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette 
år bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker —
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Or. en

Ændringsforslag 129
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Rådet og Europa-
Parlamentet om virkningerne af 
ordningen. Senest tre år efter 
ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år 
bør Kommissionen undersøge, hvordan 
forordningen fungerer, og hvor effektivt 
den virker, bl.a. med hensyn til fremme af 
ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der 
er omfattet af forordningen, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge 
rapporter for Europa-Parlamentet og
Rådet om virkningerne af ordningen. Tre år 
efter ikrafttrædelsen og derefter hvert
tredje år bør Kommissionen undersøge, 
hvordan forordningen fungerer, og hvor 
effektivt den virker, bl.a. med hensyn til 
fremme af ansvarlig tilvejebringelse af 
mineraler, der er omfattet af forordningen, 
fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis 
det er nødvendigt, ledsages af 
hensigtsmæssige lovgivningsmæssige 
forslag, som kan omfatte obligatoriske 
foranstaltninger —

Or. en

Ændringsforslag 130
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I en fælles meddelelse af 5. marts 
2014 gav Kommissionen og den 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
tilsagn om at implementere de ledsagende 
foranstaltninger, der vil føre til en 
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integreret EU-tilgang til ansvarlig 
tilvejebringelse sideløbende med denne 
forordning, ikke kun med det formål at 
opnå et højt niveau af deltagelse af 
selskaber i EU-systemet, jf. som fastsat i 
denne forordning, men også for at sikre 
en global, sammenhængende og 
omfattende tilgang til fremme af ansvarlig 
tilvejebringelse fra konfliktramte 
områder.

Or. en

Begrundelse

Konfliktmineraler er ét aspekt af væbnede konflikter. Ofte er de væsentligste drivkræfter 
andre politiske, økonomiske og sociale årsager, og disse skal tages i betragtning. Det er 
derfor vigtigt, at denne forordning placeres i en bredere ramme af foranstaltninger, der har 
til formål at forebygge og afslutte væbnede konflikter.

Ændringsforslag 131
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld og indskrænke 
finansieringen af krigsaktiviteter, der på 
dramatisk vis påvirker lokalsamfundene 
og navnlig kvinder og børn. Den er 
udformet for at sikre gennemsigtighed og 
sikkerhed i forsyningspraksisser hos 
importører, smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
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højrisikoområder.

__________________ __________________
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, 
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for due diligence-praksis i 
forsyningskæden, som er udformet for at:

__________________
12 "Væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II 
til 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.

Or. en

Ændringsforslag 133
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selverklæring af due diligence-praksis i 
forsyningskæden for at indskrænke og 
fjerne væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

__________________ __________________
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".
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Ændringsforslag 134
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et bindende
EU-system for overholdelse af OECD's
due diligence-retningslinjer i 
forsyningskæden for at indskrænke 
væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers12

muligheder for at handle med tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld. Den er 
udformet for at sikre gennemsigtighed og 
sikkerhed i forsyningspraksisser hos
importører, smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

__________________ __________________
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas: Second 
Edition, OECD Publishing (OECD
(2013)), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. de

Ændringsforslag 135
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, 
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for due diligence-praksis i 
forsyningskæden, som er udformet for at:

__________________
12 "Væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II 
til 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

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for due diligence-praksis i 
forsyningskæden for at indskrænke
mulighederne for at tilvejebringe, 
transportere og handle naturressourcer til 
finansiering af konflikter og/eller anspore 
til menneskerettighedskrænkelser eller 



PE549.420v02-00 80/331 AM\1055294DA.doc

DA

sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører,
smelterier og forædlingsvirksomheder,
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

-misbrug. Den er udformet for at øge 
sikkerheden og gennemsigtigheden i 
forsyningspraksisser hos virksomheder, 
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, og hjælpe dem med at 
respektere menneskerettigheder og undgå 
at bidrage til konflikt gennem deres 
aktiviteter og beslutninger om 
tilvejebringelse af råstoffer.

__________________
12 "Væbnede grupper og 
sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II 
til 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

Begrundelse

Disse målsætninger bygger på Kommissionens foreslåede målsætninger og medtager 
yderligere målsætninger og sprogbrug fra Kommissionens konsekvensanalyse og OECD's 
retningslinjer. Formålet med EU's system for due diligence-praksis i forsyningskæden bør 
være bredere end Kommissionens forslag, som begrænser formålet til at indskrænke 
specifikke aktørers mulighed for at handle med de omfattede mineraler. Formålet bør være 
bredere for at bryde forbindelsen mellem tilvejebringelse, transport, handel, håndtering og 
eksport af naturressourcer og konflikt og overtrædelse af menneskerettighederne.

Ændringsforslag 137
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
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indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos operatører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

__________________ __________________
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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

Ændringsforslag 138
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning opretter et EU-system 
for selvcertificering af due diligence-
praksis i forsyningskæden for at 
indskrænke væbnede gruppers og 
sikkerhedsstyrkers12 muligheder for at 
handle med tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld. Den er udformet for at 
sikre gennemsigtighed og sikkerhed i 
forsyningspraksisser hos importører, 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

1. Denne forordning opretter et EU-system
for selverklæring af due diligence-praksis i 
forsyningskæden for at indskrænke 
væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers12

muligheder for at handle med tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld. Den er 
udformet for at sikre gennemsigtighed og 
sikkerhed i forsyningspraksisser hos 
importører, smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.
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__________________ __________________
12 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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 "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" 
som defineret i bilag II til 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.

(Denne ændring gælder for hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) øge sikkerheden og gennemsigtigheden 
i forsyningspraksisser hos virksomheder, 
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Disse målsætninger bygger på Kommissionens foreslåede målsætninger og medtager 
yderligere målsætninger og sprogbrug fra Kommissionens konsekvensanalyse og OECD's 
retningslinjer.
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Ændringsforslag 140
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) øge sikkerheden og gennemsigtigheden 
i forsyningspraksisser hos virksomheder, 
som tilvejebringer deres råstoffer i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Disse målsætninger bygger på Kommissionens foreslåede målsætninger og medtager 
yderligere målsætninger og sprogbrug fra Kommissionens konsekvensanalyse og OECD's 
retningslinjer.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskrænke mulighederne for at 
tilvejebringe, transportere og handle med 
naturressourcer til finansiering af 
konflikter og/eller anspore til 
overtrædelse eller misbrug af 
menneskerettighederne

Or. en

Begrundelse

Ny målsætning b) reviderer COM-dokumentets sprogbrug vedrørende de muligheder, som 
systemet har til formål at "indskrænke". Formålet med EU's system for due diligence-praksis i 
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forsyningskæden bør være bredere end Kommissionens forslag, som begrænser formålet til at 
indskrænke specifikke aktørers mulighed for at handle med de omfattede mineraler. Formålet 
bør være bredere for at bryde forbindelsen mellem tilvejebringelse, transport, handel, 
håndtering og eksport af naturressourcer og konflikt og overtrædelse af 
menneskerettighederne.

Ændringsforslag 142
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskrænke mulighederne for at 
tilvejebringe, transportere og handle med 
naturressourcer til finansiering af 
konflikter og/eller anspore til 
overtrædelse eller misbrug af 
menneskerettighederne

Or. en

Begrundelse

Ny målsætning b) reviderer COM-dokumentets sprogbrug vedrørende de muligheder, som 
systemet har til formål at "indskrænke". Formålet med EU's system for due diligence-praksis i 
forsyningskæden bør være bredere end Kommissionens forslag, som begrænser formålet til at 
indskrænke specifikke aktørers mulighed for at handle med de omfattede mineraler. Formålet 
bør være bredere for at bryde forbindelsen mellem tilvejebringelse, transport, handel, 
håndtering og eksport af naturressourcer og konflikt og overtrædelse af 
menneskerettighederne.

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hjælpe virksomheder med at respektere 
menneskerettighederne og undgå at 
bidrage til konflikter gennem deres 
aktiviteter og beslutninger om 
tilvejebringelse af råstoffer.

Or. en

Begrundelse

Ny målsætning c) indarbejder det underliggende formål med due diligence-praksis som 
defineret i OECD's retningslinjer, side 13. I henhold til OECD's retningslinjer er due 
diligence-praksis en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvormed virksomhederne kan sikre, 
at de respekterer menneskerettighederne og ikke bidrager til konflikt... Risikobaseret due 
diligence-praksis henviser til de trin, virksomhederne bør tage… For at forebygge eller 
reducere skadevirkningerne i forbindelse med deres aktiviteter eller beslutninger om 
tilvejebringelse af råstoffer.

Ændringsforslag 144
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hjælpe virksomheder med at respektere 
menneskerettighederne og undgå at 
bidrage til konflikter gennem deres 
aktiviteter og beslutninger om 
tilvejebringelse af råstoffer.

Or. en

Begrundelse

Ny målsætning c) indarbejder det underliggende formål med due diligence-praksis som 
defineret i OECD's retningslinjer, side 13. I henhold til OECD's retningslinjer er due 
diligence-praksis en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvormed virksomhederne kan sikre, 
at de respekterer menneskerettighederne og ikke bidrager til konflikt... Risikobaseret due 
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diligence-praksis henviser til de trin, virksomhederne bør tage…. For at forebygge eller 
reducere skadevirkningerne i forbindelse med deres aktiviteter eller beslutninger om 
tilvejebringelse af råstoffer.

Ændringsforslag 145
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for EU-importører, der vælger at 
certificere sig selv som ansvarlige 
importører af mineraler eller metaller, 
som indeholder eller består af tin, tantal, 
wolfram og guld, jf. bilag I. 

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for EU-importører, der vælger at 
certificere sig selv som ansvarlige 
importører af mineraler eller metaller, 
som indeholder eller består af tin, tantal, 
wolfram og guld, jf. bilag I. 

udgår

Or. en



AM\1055294DA.doc 87/331 PE549.420v02-00

DA

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

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for EU-importører, der vælger at 
certificere sig selv som ansvarlige 
importører af mineraler eller metaller, 
som indeholder eller består af tin, tantal, 
wolfram og guld, jf. bilag I. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 148
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der vælger at certificere
sig selv som ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der vælger at erklære sig 
selv som ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".
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Ændringsforslag 149
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der vælger at certificere 
sig selv som ansvarlige importører af
mineraler eller metaller, som indeholder
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der importerer mineraler 
eller metaller, som indeholder tin, tantal, 
wolfram og guld, jf. bilag I.

Or. de

Ændringsforslag 150
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der vælger at certificere sig 
selv som ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
EU-importører, der vælger at certificere sig 
selv som ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I. Metaller, der med føje formodes 
at være genbrugte, er ikke omfattet af 
denne forordnings anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) 
er metaller, der med føje formodes at være genbrugte, ikke omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 151
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for
EU-importører, der vælger at certificere 
sig selv som ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal, wolfram og guld, 
jf. bilag I.

2. Denne forordning fastlægger krav til due 
diligence-praksis i forsyningskæden for
EU-operatører, der skal certificere sig selv 
som ansvarlige operatører af mineraler 
eller metaller, som indeholder eller består 
af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.
Metaller, der med føje formodes at være 
genbrugte, er ikke omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 152
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metaller, der med føje formodes at være 
genbrugte, er ikke omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. it

Ændringsforslag 153
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "mineraler": malme og koncentrater 
deraf, som indeholder tin, tantal og 
wolfram samt guld, jf. bilag I

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for denne definition på grund af det foreslåede bredere 
anvendelsesområde af "omfattede ressourcer".

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "mineraler": malme og koncentrater 
deraf, som indeholder tin, tantal og 
wolfram samt guld, jf. bilag I

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for denne definition på grund af det foreslåede bredere 
anvendelsesområde af "omfattede ressourcer".

Ændringsforslag 155
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "mineraler": malme og koncentrater 
deraf, som indeholder tin, tantal og 

a) "omfattede ressourcer": alle 
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wolfram samt guld, jf. bilag I naturressourcer

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "mineraler": malme og koncentrater 
deraf, som indeholder tin, tantal og 
wolfram samt guld, jf. bilag I

a) "omfattede ressourcer": alle 
naturressourcer, jf. bilag I, med forbehold 
for til enhver tid foretagne ændringer 
eller udskiftninger i overensstemmelse 
med denne forordning

Or. en

Begrundelse

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 
obligations are designed in a manner that they may be applied to these additional resources.
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Ændringsforslag 157
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "OECD's due diligence-
retningslinjer": OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013)), herunder alle 
Rådets henstillinger, bilag og tillæg med 
de til enhver tid foretagne ændringer eller 
udskiftninger

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 158
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "OECD's due diligence-
retningslinjer": OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013)), herunder alle 
Rådets henstillinger, bilag og tillæg med 
de til enhver tid foretagne ændringer eller 
udskiftninger

Or. en

Begrundelse

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.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) "omfattede ressourcer": alle 
naturressourcer, jf. bilag I, med de til 
enhver tid foretagne ændringer i 
overensstemmelse med denne forordning

Or. en
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 160
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) "omfattede ressourcer": alle 
naturressourcer, jf. bilag I, med de til 
enhver tid foretagne ændringer i 
overensstemmelse med denne forordning

Or. en

Begrundelse

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 
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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.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) "omfattede produkter": alle omfattede 
ressourcer og produkter, der omfatter 
eller indeholder omfattede ressourcer

Or. en

Begrundelse

COM-forslaget gælder kun råvarer for de omfattede ressourcer og visse forarbejdede 
metaller. Som følge deraf er der ingen garanti for, at mineralerne i produkter, der kommer 
ind på det europæiske marked, er tilvejebragt ansvarligt. Det er ikke et enkelt led i 
forsyningskæden, som er ansvarligt for due diligence-praksis, og det vil ikke være effektivt, 
hvis det gennemføres på denne måde. Dette ændringsforslag udvider anvendelsesområdet til 
produkter, der indeholder de omfattede ressourcer og dermed til virksomheder længere 
fremme i kæden.

Ændringsforslag 162
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) "omfattede produkter": alle omfattede 
ressourcer og produkter, der omfatter 
eller indeholder omfattede ressourcer

Or. en

Begrundelse

COM-forslaget gælder kun råvarer for de omfattede ressourcer og visse forarbejdede 
metaller. Som følge deraf er der ingen garanti for, at mineralerne i produkter, der kommer 
ind på det europæiske marked, er tilvejebragt ansvarligt. Det er ikke et enkelt led i 
forsyningskæden, som er ansvarligt for due diligence-praksis, og det vil ikke være effektivt, 
hvis det gennemføres på denne måde. Dette ændringsforslag udvider anvendelsesområdet til 
produkter, der indeholder de omfattede ressourcer og dermed til virksomheder længere 
fremme i kæden.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) "genbrugte ressourcer": 
genindvundne slutbruger- eller 
forbrugsafsluttede produkter eller skrot af 
forarbejdede ressourcer opstået som led i 
produktfremstilling, herunder 
overskydende, forældede, defekte og 
skrottede materialer, som indeholder 
raffinerede eller forædlede ressourcer, der 
er passende at genbruge i produktionen af 
et materiale. Delvist forarbejdede 
mineraler, uforarbejdede eller 
biprodukter fra andre malmtyper er ikke 
genbrugte ressourcer

Or. en
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Begrundelse

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.

Ændringsforslag 164
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) "genbrugte ressourcer": 
genindvundne slutbruger- eller 
forbrugsafsluttede produkter eller skrot af 
forarbejdede ressourcer opstået som led i 
produktfremstilling, herunder 
overskydende, forældede, defekte og 
skrottede materialer, som indeholder 
raffinerede eller forædlede ressourcer, der 
er passende at genbruge i produktionen af 
et materiale. Delvist forarbejdede 
mineraler, uforarbejdede eller 
biprodukter fra andre malmtyper er ikke 
genbrugte ressourcer

Or. en

Begrundelse

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

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) "operatør: enhver fysisk eller juridisk 
person, der bringer et omfattet produkt i 
omsætning for første gang

Or. en

Begrundelse

Brug af det veldefinerede begreb "operatør" sammen med begrebet "bringe i omsætning for 
første gang" sikrer, at en lang række forskellige økonomiske operatører er omfattet, uden at 
der kræves en individuel identifikation eller beskrivelse. Begrebet dækker også økonomiske 
operatører uanset størrelse, mens yderligere specifikationer i enkelte artikler ikke desto 
mindre eventuelt kan betyde en anden behandling for visse grupper.

Ændringsforslag 166
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ae) "operatør: enhver fysisk eller juridisk 
person, der bringer et omfattet produkt i 
omsætning for første gang

Or. en
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Begrundelse

Brug af det veldefinerede begreb "operatør" sammen med begrebet" bringe i omsætning for 
første gang" sikrer, at en lang række forskellige økonomiske operatører er omfattet, uden at 
der kræves en individuel identifikation eller beskrivelse. Begrebet dækker også økonomiske 
operatører uanset størrelse, mens yderligere specifikationer i enkelte artikler ikke desto 
mindre eventuelt kan betyde en anden behandling for visse grupper.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af) "bringe i omsætning": enhver form 
for levering, uanset den anvendte 
salgsteknik, af produkter på det indre 
marked for første gang til distribution 
eller brug i forbindelse med kommercielle 
aktiviteter, enten mod betaling eller gratis, 
herunder levering ved hjælp af 
fjernkommunikation som defineret i 
direktiv 97/7/EF; "bringe i omsætning" 
omfatter også levering på det indre 
marked af produkter afledt af omfattede 
produkter, der allerede er bragt i 
omsætning på det indre marked

Or. en

Begrundelse

In conjunction with the amendments above, this definition of ‘placing on the market’ 
broadens the scope of companies subject to obligations contained in this Regulation. At the 
same time it ensures that ‘importation’ is not the triggering point but ‘placing on the internal 
market’.‘Placing on the market’ is different from ‘importation’ in a number of ways. Firstly, 
it refers to goods actually entering the market, which by definition excludes goods that are 
only in transit or that are merely imported for re-exportation. It may also exclude goods that 
are in storage and those that are imported for ‘use’ as opposed to marketing. ‘Placing on the 
market’ also differs from importation in the very important way that products newly 
manufactured in the European Union and then marketed on the internal market, are also 
‘first placed’. As a consequence, producers of new products using raw materials that were 
previously imported into the European Union are subject to due diligence obligations. At the 
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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.

Ændringsforslag 168
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af) "bringe i omsætning": enhver form 
for levering, uanset den anvendte 
salgsteknik, af produkter på det indre 
marked for første gang til distribution 
eller brug i forbindelse med kommercielle 
aktiviteter, enten mod betaling eller gratis, 
herunder levering ved hjælp af 
fjernkommunikation som defineret i 
direktiv 97/7/EF; "bringe i omsætning" 
omfatter også levering på det indre 
marked af produkter afledt af omfattede 
produkter, der allerede er bragt i 
omsætning på det indre marked

Or. en

Begrundelse

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
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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.

Ændringsforslag 169
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "metaller": metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal og wolfram samt 
guld, jf. bilag I

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for denne definition på grund af det foreslåede bredere 
anvendelsesområde af "omfattede ressourcer".

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "metaller": metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal og wolfram samt 
guld, jf. bilag I

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for denne definition på grund af det foreslåede bredere 
anvendelsesområde af "omfattede ressourcer".

Ændringsforslag 171
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "metaller": metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal og wolfram samt 
guld, jf. bilag I

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "metaller": metaller, som indeholder 
eller består af tin, tantal og wolfram samt 
guld, jf. bilag I

b) "genbrugte ressourcer": genindvundne 
slutbruger- eller forbrugsafsluttede 
produkter eller skrot af forarbejdede 
ressourcer opstået som led i 
produktfremstilling, herunder 
overskydende, forældede, defekte og 
skrottede materialer, som indeholder
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raffinerede eller forædlede ressourcer, der 
er passende at genbruge i produktionen af 
et materiale. Delvist forarbejdede 
mineraler, uforarbejdede eller 
biprodukter fra andre malmtyper er ikke 
genbrugte ressourcer

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 173
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "genbrugte metaller": genindvundne 
slutbruger- eller forbrugsafsluttede 
produkter eller skrot af forarbejdede 
metaller opstået som led i 
produktfremstilling; "genbrugte 
metaller" omfatter overskydende, 
forældede, defekte og skrottede metaller, 
der er passende at genbruge i 
produktionen af tin, tantal, wolfram 
og/eller guld; delvist forarbejdede 
mineraler, uforarbejdede eller 
biprodukter fra andre malmtyper er ikke 
genbrugte metaller

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) 
er metaller, der med føje formodes at være genbrugte, ikke omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 174
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "mineralforsyningskæde": det system af 
aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 
og forarbejde mineralerne fra 
udvindingsstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

c) "ressourceforsyningskæde": det system 
af aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 
og forarbejde ressourcerne fra 
tilvejebringelsesstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

Or. en

Begrundelse

Denne definition afspejler det bredere anvendelsesområde for ressourcer i forordningen. Se 
den nye definition af "omfattet ressource".

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "mineralforsyningskæde": det system af 
aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 

c) "ressourceforsyningskæde": det system 
af aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 
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og forarbejde mineralerne fra 
udvindingsstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

og forarbejde ressourcerne fra 
tilvejebringelsesstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

Or. en

Begrundelse

Denne definition afspejler det bredere anvendelsesområde for ressourcer i forordningen. Se 
den nye definition af "omfattet ressource".

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "mineralforsyningskæde": det system af 
aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 
og forarbejde mineralerne fra 
udvindingsstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

c) "ressourceforsyningskæde": det system 
af aktiviteter, organisationer, aktører, 
teknologi, information, ressourcer og 
tjenesteydelser, som er involveret i at flytte 
og forarbejde de omfattede ressourcer fra 
udvindingsstedet til indarbejdning i et 
slutprodukt

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
operatører for så vidt angår deres 
forvaltningssystemer, risikostyring, 
tredjepartsauditter og fremlæggelse af 
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oplysninger med henblik på at 
identificere, imødegå og offentliggøre 
faktiske og potentielle risici med 
forbindelse til konfliktramte områder og 
højrisikoområder for at forhindre eller 
afbøde negative konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

Or. en

Begrundelse

Brugen af "operatører" afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomheder og sikrer, 
at due diligence-forpligtelserne i forsyningskæden gælder for alle omfattede virksomheder. En 
henvisning til "rapportering" er medtaget for at afspejle de rapporteringsforpligtelser, der 
allerede er indeholdt i forordningen.

Ændringsforslag 178
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
operatører for så vidt angår deres 
forvaltningssystemer, risikostyring, 
tredjepartsauditter og fremlæggelse af 
oplysninger med henblik på at 
identificere, imødegå og offentliggøre 
faktiske og potentielle risici med 
forbindelse til konfliktramte områder og 
højrisikoområder for at forhindre eller 
afbøde negative konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Brugen af "operatører" afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomheder og sikrer, 
at due diligence-forpligtelserne i forsyningskæden gælder for alle omfattede virksomheder. En 
henvisning til "rapportering" er medtaget for at afspejle de rapporteringsforpligtelser, der 
allerede er indeholdt i forordningen.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "model for forsyningskædepolitik": 
modellen for forsyningskædepolitik, som 
fremgår af bilag II i OECD's due 
diligence-retningslinjer

Or. en

Begrundelse

Alle henvisninger til modellen for forsyningskædepolitik bør være den modelpolitik, som 
fremgår af OECD's due diligence-retningslinjer. Den yderligere sprogbrug i COM-forslaget 
er overflødig og er blevet slettet.

Ændringsforslag 180
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) "model for forsyningskædepolitik": 
modellen for forsyningskædepolitik, som 
fremgår af bilag II i OECD's due 
diligence-retningslinjer

Or. en
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Begrundelse

Alle henvisninger til modellen for forsyningskædepolitik bør være den modelpolitik, som 
fremgår af OECD's due diligence-retningslinjer. Den yderligere sprogbrug i COM-forslaget 
er overflødig og er blevet slettet.

Ændringsforslag 181
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": en fortegnelse 
over den række af enheder, som har 
opbevaret mineralerne og metallerne, 
efterhånden som de bevæger sig gennem 
forsyningskæden

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": et system til 
identificering og registrering af den række 
af enheder, som har opbevaret
ressourcerne, efterhånden som de bevæger 
sig gennem forsyningskæden

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": en fortegnelse 
over den række af enheder, som har 
opbevaret mineralerne og metallerne, 
efterhånden som de bevæger sig gennem 
forsyningskæden

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": et system til 
identificering og registrering af den række 
af enheder, som har opbevaret
ressourcerne, efterhånden som de bevæger 
sig gennem forsyningskæden

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": en fortegnelse 
over den række af enheder, som har 
opbevaret mineralerne og metallerne, 
efterhånden som de bevæger sig gennem 
forsyningskæden

d) "sporingssystem for leverandørkæden 
eller forsyningskæden": et system til 
identificering og registrering af den række 
af enheder, som har opbevaret de 
omfattede ressourcer, efterhånden som de 
bevæger sig gennem forsyningskæden

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "risikostyringsplan": en operatørs 
skriftlige svar på de i artikel 5 
identificerede risici i forsyningskæden i 
overensstemmelse med 
forsyningskædepolitikken

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomhederne og betydningen af 
"risikostyringsplan", der anvendes i OECD's retningslinjer (se 3T-tillægget, trin 3, B.)

Ændringsforslag 185
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) "risikostyringsplan": en operatørs 
skriftlige svar på de i artikel 5 
identificerede risici i forsyningskæden i 
overensstemmelse med 
forsyningskædepolitikken

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomhederne og betydningen af 
"risikostyringsplan", der anvendes i OECD's retningslinjer (se 3T-tillægget, trin 3, B.)

Ændringsforslag 186
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne og krænkelser af 
kvinders og børns rettigheder

Or. en
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Ændringsforslag 187
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne. Kommissionen 
foreslår en liste over konfliktramte 
områder og højrisikoområder efter høring 
af et udvalg bestående af medlemsstater 
og repræsentanter for branchen

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som
identificeres ved tilstedeværelsen af en 
væbnet konflikt, udbredt vold eller andre 
risici for skade på mennesker, og derfor 
anerkendes det, at:

i) væbnede konflikter kan ses i mange 
forskellige former, f.eks. internationale 
eller ikkeinternationale konflikter, som 
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kan omfatte to eller flere stater eller bestå 
af frigørelseskrige eller væbnede oprør, 
borgerkrige mv., og

ii) højrisikoområder kan omfatte områder 
med politisk ustabilitet eller 
undertrykkelse, institutionelle svagheder, 
usikkerhed, nedbrudt civil infrastruktur 
og udbredt vold, idet begge områder ofte 
er kendetegnet ved udbredte krænkelser af 
menneskerettighederne og overtrædelser 
af national eller international ret

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring i forhold til internationale standarder, idet ændringerne afspejler 
definitionen af "konfliktramte områder og højrisikoområder", som anvendes i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 189
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som
identificeres ved tilstedeværelsen af en 
væbnet konflikt, udbredt vold eller andre 
risici for skade på mennesker, og derfor 
anerkendes det, at:

Or. en
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Ændringsforslag 190
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 
menneskerettighederne

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, som kendetegnes ved
omfattende og systematiske krænkelser af
menneskerettighederne som fastlagt i 
henhold til folkeretten

Or. en

Begrundelse

Kommissionens foreslåede definition er fortsat vag og kan give anledning til usikkerhed i 
gennemførelsen. For at skabe retlig klarhed foreslås det derfor at ændre definitionen.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som befinder 
sig i en væbnet konflikt eller en ustabil 
situation efter en konflikt, samt områder, 
som har en svag eller ingen 
regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. 
fejlslagne stater, og oplever omfattende og 
systematiske krænkelser af folkeretten, 
herunder krænkelser af 

e) "konfliktramte områder og 
højrisikoområder": områder, som
identificeres ved tilstedeværelsen af en 
væbnet konflikt, udbredt vold eller andre 
risici for skade på mennesker, og derfor 
anerkendes det, at: 
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menneskerettighederne

i) væbnede konflikter kan ses i mange 
forskellige former, f.eks. internationale 
eller ikkeinternationale konflikter, som 
kan omfatte to eller flere stater eller bestå 
af frigørelseskrige eller væbnede oprør, 
borgerkrige mv., og 

ii) højrisikoområder kan omfatte områder 
med politisk ustabilitet eller 
undertrykkelse, institutionelle svagheder, 
usikkerhed, nedbrudt civil infrastruktur 
og udbredt vold, idet begge områder ofte 
er kendetegnet ved udbredte krænkelser af 
menneskerettighederne og overtrædelser 
af national eller international ret

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring i forhold til internationale standarder, idet ændringerne afspejler 
definitionen af "konfliktramte områder og højrisikoområder", som anvendes i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 192
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) væbnede konflikter kan ses i mange 
forskellige former, f.eks. internationale 
eller ikkeinternationale konflikter, som 
kan omfatte to eller flere stater eller bestå 
af frigørelseskrige eller væbnede oprør, 
borgerkrige mv., og

Or. en
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Ændringsforslag 193
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) højrisikoområder kan omfatte områder 
med politisk ustabilitet eller 
undertrykkelse, institutionelle svagheder, 
usikkerhed, nedbrudt civil infrastruktur 
og udbredt vold, idet begge områder ofte 
er kendetegnet ved udbredte krænkelser af 
menneskerettighederne og overtrædelser 
af national eller international ret

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring i forhold til internationale standarder, idet ændringerne afspejler 
definitionen af "konfliktramte områder og højrisikoområder", som anvendes i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "længere fremme i kæden": 
forsyningskæden for metaller fra 
smelterier eller forædlingsvirksomheder 
og frem til slutbrugeren

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition er overflødig på grund af det bredere anvendelsesområde af ressourcer. 
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Mange mineraler og andre ressourcer, som fremmer finansieringen af konflikter og krænkelse 
af menneskerettigheder, bliver ikke smeltet eller forædlet (f.eks. kul). Hvor det er relevant, 
omtales flaskehalse i forsyningskæden såsom smelterier og forædlingsvirksomheder i stedet 
som: "bilag II-operatører", "bilag II-aktører". Se bemærkningerne til disse definitioner.

Ændringsforslag 195
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "længere fremme i kæden": 
forsyningskæden for metaller fra 
smelterier eller forædlingsvirksomheder 
og frem til slutbrugeren

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition er overflødig på grund af det bredere anvendelsesområde af ressourcer. 
Mange mineraler og andre ressourcer, som fremmer finansieringen af konflikter og krænkelse 
af menneskerettigheder, bliver ikke smeltet eller forædlet (f.eks. kul). Hvor det er relevant, 
omtales flaskehalse i forsyningskæden såsom smelterier og forædlingsvirksomheder i stedet 
som: "bilag Ia-operatører", "bilag Ia-aktører". Se bemærkningerne til disse definitioner.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "længere fremme i kæden": 
forsyningskæden for metaller fra 
smelterier eller forædlingsvirksomheder
og frem til slutbrugeren

f) "længere fremme i kæden": 
forsyningskæden for ressourcer fra 
flaskehalsen for omdannelse og
sporbarhed og frem til slutbrugeren
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Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213;

udgår

__________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en

Begrundelse

Denne definition er ikke længere nødvendig som følge af indførelsen og anvendelsen af 
begreberne "operatør" og "bringe i omsætning". Disse to begreber erstatter sammen begrebet 
"importør" som udløser af forpligtelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 198
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 

udgår



PE549.420v02-00 118/331 AM\1055294DA.doc

DA

forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213;

__________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en

Begrundelse

Denne definition er ikke længere nødvendig som følge af indførelsen og anvendelsen af 
begreberne "operatør" og "bringe i omsætning". Disse to begreber erstatter sammen begrebet 
"importør" som udløser af forpligtelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 199
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213;

g) "operatør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som bringer omfattede produkter i
omsætning for første gang

__________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en

Ændringsforslag 200
Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/199213;

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller samt produktdele, der indeholder 
mineraler eller metaller, der er omfattet af 
denne forordning, overgår til fri omsætning 
som omhandlet i artikel 79 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/199213

__________________ __________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1).

13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1).

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213;

g) "operatør længere fremme i kæden": 
enhver fysisk eller juridisk person, som
bringer et produkt, der omfatter eller 
indeholder omfattede ressourcer, i 
omsætning på det indre marked for første 
gang til distribution eller brug i 
forbindelse med kommercielle aktiviteter

__________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 202
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 2913/199213;

g) "operatør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som bringer mineraler eller 
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, i omsætning for første gang

ga) "bringe i omsætning": enhver form 
for levering, uanset den anvendte 
salgsteknik, af produkter på det indre 
marked for første gang til distribution 
eller brug i forbindelse med kommercielle 
aktiviteter, enten mod betaling eller gratis, 
herunder levering ved hjælp af 
fjernkommunikation som defineret i 
direktiv 97/7/EF; "bringe i omsætning" 
omfatter også levering på det indre 
marked af produkter afledt af mineraler 
eller metaller, der er omfattet af denne 
forordning, som allerede er bragt i 
omsætning på det indre marked

__________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
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toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1). 

Or. en

Ændringsforslag 203
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som angiver, at mineraler eller
metaller, der er omfattet af denne 
forordning, overgår til fri omsætning som 
omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/199213;

g) "importør": enhver fysisk eller juridisk 
person, som er etableret i Unionen, i hvis 
navn tolderklæringen udfærdiges 
(registreret importør) med hensyn til den 
fysiske indførelse på Unionens 
toldområde af mineraler eller metal, der er 
omfattet af denne forordning, overgår til fri 
omsætning som omhandlet i artikel 79 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/199213

__________________ __________________
13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1).

13 Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-
toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 
1).

Or. en

Ændringsforslag 204
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "genbrugte metaller": genindvundne
slutbruger- eller forbrugsafsluttede 
produkter eller skrot af forarbejdet metal 
opstået som led i produktfremstilling. 
Genbrugte metaller omfatter avancerede, 
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forældede, defekte og skrottede metalliske 
materialer, der indeholder raffinerede 
eller forarbejdede metaller, som kan 
genanvendes til fremstilling af tin, tantal, 
wolfram og guld. Delvist forarbejdede 
eller uforarbejdede mineraler eller 
mineraler, der er et biprodukt af en anden 
udvindingsåre, er ikke genbrugte metaller

Or. it

Ændringsforslag 205
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "omfattede produkter": alle omfattede 
ressourcer og produkter, der omfatter 
eller indeholder omfattede ressourcer
[Bemærk: Se definitionen i C nedenfor]

Or. en

Ændringsforslag 206
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "bringe i omsætning": enhver form 
for levering, uanset den anvendte 
salgsteknik, af produkter på det indre 
marked for første gang til distribution 
eller brug i forbindelse med kommercielle 
aktiviteter, enten mod betaling eller gratis, 
herunder levering ved hjælp af 
fjernkommunikation som defineret i 
direktiv 97/7/EF; "bringe i omsætning" 
omfatter også levering på det indre 
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marked af produkter afledt af omfattede 
produkter, der allerede er bragt i 
omsætning på det indre marked

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning

udgår

Or. en

Begrundelse

Begreberne "ansvarlig importør" og "selvcertificering" er overflødige, hvis virksomhederne 
er underlagt obligatoriske krav.

Ændringsforslag 208
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning

udgår

Or. en
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Begrundelse

Begreberne "ansvarlig importør" og "selvcertificering" er overflødige, hvis virksomhederne 
er underlagt obligatoriske krav.

Ændringsforslag 209
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning

udgår

Or. de

Ændringsforslag 210
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i henhold 
til bestemmelserne i denne forordning

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at erklære sig selv i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

Ændringsforslag 211
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning

h) "længere tilbage i kæden":
forsyningskæden for naturressourcer fra 
tilvejebringelsesstedet til den endelige 
flaskehals for omdannelse og sporbarhed

Or. en

Ændringsforslag 212
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "ansvarlig importør": enhver importør, 
som vælger at certificere sig selv i henhold 
til bestemmelserne i denne forordning

h) "ansvarlig operatør": enhver operatør, 
som skal certificere sig selv i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til 
at overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
fastsat i denne forordning 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af selvcertificering er nu overflødig.

Ændringsforslag 214
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til 
at overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
fastsat i denne forordning 

udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionen af selvcertificering er nu overflødig.

Ændringsforslag 215
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til 
at overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
fastsat i denne forordning 

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 216
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til at 
overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat 
i denne forordning

i) "selverklæring": den handling, hvorved 
man erklærer sin forpligtelse til at 
overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat 
i denne forordning

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til 
at overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
fastsat i denne forordning 

i) "aktør længere tilbage i kæden": enhver 
fysisk eller juridisk person, der fungerer 
som flaskehals for omdannelse eller 
sporbarhed i en forsyningskæde for 
ressourcer, f.eks. smelterier, 
forædlingsvirksomheder og råvarebørser

Or. en

Begrundelse

I OECD's retningslinjer pålægges de vigtigste due diligence-forpligtelser de såkaldte 
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flaskehalse, f.eks. smelterier, forædlingsvirksomheder mv. Denne definition dækker disse 
flaskehalse på globalt plan. Følgende definition af en aktør længere tilbage i kæden henviser 
derimod til disse virksomheder, når de importerer i EU. Kommissionen behandlede i sit 
forslag alle råvareimportører på samme måde, uanset om de er flaskehalse eller blot 
erhvervsdrivende. Dermed risikerer man at behandle visse virksomheder længere fremme i 
kæden som virksomheder længere tilbage i kæden.

Ændringsforslag 218
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til at 
overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat 
i denne forordning

i) "selvcertificering": den handling, 
hvorved man erklærer sin forpligtelse til at 
overholde de krav til ledelsessystem, 
risikostyring,
tredjepartsoverensstemmelsesvurderinger
og fremlæggelse af oplysninger, som er 
fastsat i denne forordning

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; Hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "operatør længere tilbage i kæden": 
enhver aktør længere tilbage i kæden, der 
bringer en omfattet ressource i omsætning 
på det indre marked for første gang til 
distribution eller brug i forbindelse med 
kommercielle aktiviteter

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "klagemekanisme": en mekanisme for
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med udvinding af mineraler, handel med 
disse samt håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder

j) "klagemekanisme": en mekanisme for 
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med tilvejebringelse af ressourcer, handel 
med disse samt håndtering og eksport af 
ressourcer, der stammer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler det bredere anvendelsesområde for ressourcer i forordningen.

Ændringsforslag 221
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "klagemekanisme": en mekanisme for 
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med udvinding af mineraler, handel med 
disse samt håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder

j) "klagemekanisme": en mekanisme for 
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med tilvejebringelse af ressourcer, handel 
med disse samt håndtering og eksport af 
ressourcer, der stammer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Ændringerne afspejler det bredere anvendelsesområde for ressourcer i forordningen.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "klagemekanisme": en mekanisme for 
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med udvinding af mineraler, handel med 
disse samt håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder

j) "klagemekanisme": en mekanisme for 
tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør 
det muligt for enhver interessepart eller 
whistleblower at give udtryk for sine 
bekymringer over forholdene i forbindelse 
med udvinding af ressourcer, handel med 
disse samt håndtering og eksport af 
ressourcer, der stammer fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. en

Ændringsforslag 223
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "bilag II-operatør": enhver operatør 
af den i bilag II nævnte type

Or. en

Begrundelse

Forslaget fokuserer kun på smelterier og forædlingsvirksomheder. For at sikre at due 
diligence-forpligtelserne for forsyningskæden i denne forordning også kan anvendes på 
forsyningskæder med andre flaskehalse end smelterier og forædlingsvirksomheder, er det 
nødvendigt, at disse nye flaskehalsoperatører kan tilføjes, i takt med at de bliver tilgængelige. 
Derfor henvises der i dette ændringsforslag til en fortegnelse over disse i et bilag (bilag II), 
hvorfor de kaldes bilag II-operatører.

Ændringsforslag 224
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "bilag Ia-operatør": enhver operatør 
af den i bilag Ia nævnte type

Or. en

Begrundelse

Forslaget fokuserer kun på smelterier og forædlingsvirksomheder. For at sikre at due 
diligence-forpligtelserne for forsyningskæden i denne forordning også kan anvendes på 
forsyningskæder med andre flaskehalse end smelterier og forædlingsvirksomheder, er det 
nødvendigt, at disse nye flaskehalsoperatører kan tilføjes, i takt med at de bliver tilgængelige. 
Derfor henvises der i dette ændringsforslag til en fortegnelse over disse i et bilag (bilag Ia), 
hvorfor de kaldes bilag Ia-operatører.
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Ændringsforslag 225
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) "bilag II-aktør": enhver fysisk eller 
juridisk person af den i bilag II nævnte 
type

Or. en

Begrundelse

Denne definition samler alle enheder, der udgør flaskehalse i forsyningskæden for omfattede 
ressourcer. Den dækker globale smelterier, forædlingsvirksomheder og andre flaskehalse i 
forsyningskæden, der er opført i bilag II. Den adskiller sig fra "bilag II-operatører". 
Definitionen sikrer, at visse forpligtelser senere i forsyningskæden vedrører alle globale bilag 
II-aktører. Disse forpligtelser kræver identificering af alle bilag II-aktører globalt og ikke kun 
dem, der er etableret i EU.

Ændringsforslag 226
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) "bilag Ia-aktør": enhver fysisk eller 
juridisk person af den i bilag Ia nævnte 
type

Or. en

Begrundelse

Denne definition samler alle enheder, der udgør flaskehalse i forsyningskæden for omfattede 
ressourcer. Den dækker globale smelterier, forædlingsvirksomheder og andre flaskehalse i 
forsyningskæden, der er opført i bilag Ia. Den adskiller sig fra "bilag Ia-operatører". 
Definitionen sikrer, at visse forpligtelser senere i forsyningskæden vedrører alle globale bilag 
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Ia-aktører. Disse forpligtelser kræver identificering af alle bilag Ia-aktører globalt og ikke 
kun dem, der er etableret på EU's område.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) "ansvarlig bilag II-aktør": enhver 
bilag II-aktør, som overholder denne 
forordning eller OECD's due diligence-
retningslinjer og har indsendt reviderede 
rapporter i henhold til artikel 6 til en 
medlemsstats myndigheder i 
overensstemmelser med artikel 7, stk. 3, 
eller artikel 7, stk. 7

Or. en

Begrundelse

Alle henvisninger til "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder" er erstattet med 
"ansvarlige bilag II-aktør[er]". Se bemærkningerne til "ansvarlig bilag II-aktør" og artikel 8 
nedenfor.

Ændringsforslag 228
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jc) "ansvarlig bilag Ia-aktør": enhver 
bilag Ia-aktør, som overholder denne 
forordning eller OECD's due diligence-
retningslinjer og har indsendt reviderede 
rapporter i henhold til artikel 6 til en 
medlemsstats myndigheder i 
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overensstemmelser med artikel 7, stk. 3, 
eller artikel 7, stk. 6, litra a)

Or. en

Begrundelse

Alle henvisninger til "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder" er erstattet med 
"ansvarlige bilag Ia-aktør[er]". Se bemærkningerne til "ansvarlig bilag Ia-aktør" og artikel 8 
nedenfor.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jd) "forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer": 
prisoplysninger og leverandørforbindelser 
med forbehold af udviklingen i 
fortolkningen

Or. en

Begrundelse

Dette udtryk bør defineres for at undgå usikkerhed. Den anvendte definition er den samme 
som den, der anvendes af OECD i due diligence-retningslinjerne.

Ændringsforslag 230
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra j d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

jd) "forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer": 
prisoplysninger og leverandørforbindelser 
med forbehold af udviklingen i 
fortolkningen

Or. en

Begrundelse

Dette udtryk bør defineres for at undgå usikkerhed. Den anvendte definition er den samme 
som den, der anvendes af OECD i due diligence-retningslinjerne.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "model for forsyningskædepolitik": i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer, hvori der 
redegøres for risici for betydelige negative 
konsekvenser i forbindelse med udvinding 
af mineraler, handel med disse samt 
håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

udgår

Or. en

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen.

Ændringsforslag 232
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
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Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "model for forsyningskædepolitik": i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer, hvori der 
redegøres for risici for betydelige negative 
konsekvenser i forbindelse med udvinding 
af mineraler, handel med disse samt 
håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

udgår

Or. en

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "model for forsyningskædepolitik": i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer, hvori der 
redegøres for risici for betydelige negative 
konsekvenser i forbindelse med udvinding 
af mineraler, handel med disse samt 
håndtering og eksport heraf fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

udgår

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "risikostyringsplan": importørernes 
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de 
identificerede risici i forsyningskæden på 
grundlag af bilag III til OECD's due 
diligence-retningslinjer 14;

udgår

__________________
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

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen.

Ændringsforslag 235
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "risikostyringsplan": importørernes 
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de 
identificerede risici i forsyningskæden på 
grundlag af bilag III til OECD's due 
diligence-retningslinjer 14;

udgår

__________________
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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

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "risikostyringsplan": importørernes
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de 
identificerede risici i forsyningskæden på 
grundlag af bilag III til OECD's due
diligence-retningslinjer 14;

l) "risikostyringsplan": operatørernes
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de i 
artikel 5, litra a), identificerede risici i 
forsyningskæden i overensstemmelse med
bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer14

__________________ __________________
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 14. Second Edition, 
OECD Publishing (OECD (2013), 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-
en.

Or. en

Ændringsforslag 237
Pablo Zalba Bidegain



AM\1055294DA.doc 139/331 PE549.420v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "risikostyringsplan": importørernes
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de 
identificerede risici i forsyningskæden på 
grundlag af bilag III til OECD's due
diligence-retningslinjer 14;

l) "risikostyringsplan": operatørernes
reaktion fremsat i et skriftligt svar på de 
identificerede risici i forsyningskæden på 
grundlag af bilag III til OECD's due
diligence-retningslinjer14

__________________ __________________
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

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "i begyndelsen af forsyningskæden": 
forsyningskæden for mineraler fra 
udvindingsstedet til og med smelterier 
eller forædlingsvirksomheder

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition er blevet overflødig på grund af det bredere dækningsområde for ressourcer. 
Mange mineraler og andre ressourcer, som fremmer finansieringen af konflikter og krænkelse 
af menneskerettigheder, bliver ikke smeltet eller forædlet (f.eks. kul). Hvor det er relevant, 
omtales flaskehalse i forsyningskæden såsom smelterier og forædlingsvirksomheder i stedet 
som: "bilag II-operatører", "bilag II-aktører".
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Ændringsforslag 239
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "i begyndelsen af forsyningskæden": 
forsyningskæden for mineraler fra 
udvindingsstedet til og med smelterier 
eller forædlingsvirksomheder

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition er blevet overflødig på grund af det bredere dækningsområde for ressourcer. 
Mange mineraler og andre ressourcer, som fremmer finansieringen af konflikter og krænkelse 
af menneskerettigheder, bliver ikke smeltet eller forædlet (f.eks. kul). Hvor det er relevant, 
omtales flaskehalse i forsyningskæden såsom smelterier og forædlingsvirksomheder i stedet 
som: "bilag Ia-operatører", "bilag Ia-aktører".

Ændringsforslag 240
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for
ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld for så 
vidt angår deres forvaltningssystemer, 
risikostyring, tredjepartsauditter og
fremlæggelse af oplysninger med henblik 
på at identificere og imødegå faktiske og 
potentielle risici med forbindelse til 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
for at forhindre eller afbøde negative 

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
importører af tin, tantal, wolfram og deres 
malme samt guld for så vidt angår deres 
forvaltningssystemer, risikostyring, 
tredjepartsauditter og videregivelse af 
oplysninger til de respektive myndigheder 
i medlemsstaterne med henblik på at 
identificere og imødegå faktiske og 
potentielle risici med forbindelse til 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
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konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld for så 
vidt angår deres forvaltningssystemer, 
risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger med henblik 
på at identificere og imødegå faktiske og 
potentielle risici med forbindelse til 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
ansvarlige operatører for så vidt angår 
deres forvaltningssystemer, risikostyring, 
tredjepartsauditter og fremlæggelse af 
oplysninger i relevant omfang med henblik 
på at identificere, imødegå og rapportere 
om faktiske og potentielle risici med 
forbindelse til konfliktramte områder og 
højrisikoområder for at forhindre eller 
afbøde negative konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 242
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for 
ansvarlige importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld for så 
vidt angår deres forvaltningssystemer, 

o) "due diligence-praksis i 
forsyningskæden": forpligtelser for
ansvarlige operatører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld for så 
vidt angår deres forvaltningssystemer, 
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risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger med henblik 
på at identificere og imødegå faktiske og 
potentielle risici med forbindelse til 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

risikostyring, tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger med henblik 
på at identificere og imødegå faktiske og 
potentielle risici med forbindelse til 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser af deres 
tilvejebringelsesaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 243
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder": smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i den ansvarlige 
importørs forsyningskæde

p) "smelterier eller 
forædlingsvirksomheder": smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i den ansvarlige 
importørs forsyningskæde

Or. fr

Begrundelse

Europæiske smelterier eller forædlingsvirksomheder er obligatorisk underlagt forordningen.

Ændringsforslag 244
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder": smelterier eller
forædlingsvirksomheder i den ansvarlige 
importørs forsyningskæde 

p) "ansvarlig aktør længere tilbage i 
kæden": enhver aktør længere tilbage i 
kæden, som overholder denne forordning
eller OECD's due diligence-retningslinjer 
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og har indsendt reviderede rapporter i 
henhold til artikel 6 til en medlemsstats 
myndigheder i overensstemmelser med 
artikel 7, stk. 3, eller artikel 7, stk. 7

Or. en

Ændringsforslag 245
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder": smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i den ansvarlige
importørs forsyningskæde

p) "ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder": smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i den ansvarlige
operatørs forsyningskæde

Or. en

Ændringsforslag 246
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) "mikrovirksomheder": en 
virksomhed, der beskæftiger under 10 
personer, og som har en årlig omsætning 
eller en samlet årlig balance på ikke over 
2 mio. EUR i henhold til Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF 1a

_______________
1a Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (EUT L 124 
af 30.5.2003, s. 36).
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Or. it

Ændringsforslag 247
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "medlemsstatens kompetente
myndigheder": den eller de udpegede
myndigheder, som har 
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer.

q) "EU's kompetente myndighed": den 
udpegede myndighed, som har 
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer.

Or. en

Ændringsforslag 248
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har 
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer.

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har 
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer og 
menneskerettigheder, herunder 
vigtigheden af at beskytte kvinder og børn 
i konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

Or. en

Ændringsforslag 249
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer.

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har revisions- og
undersøgelseskompetence og viden om 
råstoffer og industrielle processer.

Or. en

Ændringsforslag 250
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har
revisionskompetence og viden om råstoffer 
og industrielle processer.

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede 
myndigheder, som har revisions- og
undersøgelseskompetence og viden om 
råstoffer og industrielle processer.

Or. en

Ændringsforslag 251
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den eller de udpegede
myndigheder, som har 
revisionskompetence og viden om 
råstoffer og industrielle processer.

q) "medlemsstatens kompetente 
myndigheder": den udpegede myndighed, 
hos hvem der skal fremlægges 
dokumentation for, at bestemmelserne i 
denne forordning er overholdt.
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Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer": 
prisoplysninger og leverandørforbindelser 
med forbehold af udviklingen i 
fortolkningen; alle oplysninger vil blive 
givet til enhver institutionaliseret regional 
eller global mekanisme, når denne er 
oprettet med mandat til at indhente og 
bearbejde oplysninger om mineraler fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

Or. en

Ændringsforslag 253
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "brancheordning": en kombination 
af frivillige forsyningskæde-due-
diligence-procedurer, -redskaber eller -
mekanismer, der er udviklet og bestyret af 
relevante branchesammenslutninger, 
herunder 
tredjepartsoverensstemmelsesvurderinger.

Or. en
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Ændringsforslag 254
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "genbrugte metaller": genvundne 
slutbruger- eller forbrugsafsluttede 
produkter eller skrot af forarbejdede 
metaller opstået som led i 
produktfremstilling; "genbrugte 
metaller" omfatter overskydende, 
forældede, defekte og skrottede metaller, 
der indeholder forædlede eller 
forarbejdede metaller, som er passende at 
genbruge i produktionen af tin, tantal, 
wolfram og/eller guld; delvist 
forarbejdede mineraler, uforarbejdede 
mineraler eller biprodukter fra andre 
malmtyper er ikke genbrugte metaller.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qb) "mikrovirksomhed" som defineret i 
Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 
om definitionen af mikrovirksomheder, 
små og mellemstore virksomheder 
C(2003)1422: en virksomhed som 
beskæftiger under 10 personer, og som 
har en årlig omsætning og/eller en samlet 
årlig balance på ikke over 2 mio. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qb) "brancheordning": en kombination 
af forsyningskæde-due-diligence-
procedurer, -redskaber eller -mekanismer, 
der er udviklet og bestyret af relevante 
branchesammenslutninger, herunder 
tredjepartsauditter.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra q c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) "OECD's due diligence-
retningslinjer": OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains 
of Minerals from Conflict-Affected and 
High-Risk Areas: Second Edition, OECD 
Publishing (OECD (2013)), herunder alle 
Rådets afgørelser, bilag og tillæg med de 
til enhver tid foretagne ændringer eller 
udskiftninger.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig 
importør

Operatørens forpligtelser 

Or. en

Ændringsforslag 259
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig 
importør

Operatørens forpligtelser 

Or. en

Ændringsforslag 260
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig 
importør

Processen med fastlæggelse af 
konfliktramte områder

Or. de

Ændringsforslag 261
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig 
importør

Selverklæring som en ansvarlig importør

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig 
importør

Operatørens fleksible forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 263
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selvcertificering som en ansvarlig
importør

Selvcertificering som en ansvarlig operatør

Or. en

Ændringsforslag 264
Paul Rübig, Othmar Karas
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over for 
EU's kompetente myndighed, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav 
samt resultaterne af de færdiggjorte 
uafhængige tredjepartsauditter.

1. I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer tager 
operatørerne alle rimelige skridt til og 
bestræber sig efter bedste evne på at 
udføre deres due diligence-forpligtelser i 
henhold til artikel 4 og 5. Arten og 
omfanget af specifik due diligence, som er
passende, afhænger af individuelle 
omstændigheder og påvirkes af faktorer 
såsom en operatørs placering i 
forsyningskæden, virksomhedens størrelse 
og beliggenhed, omstændighederne i det 
enkelte land, sektoren og arten af de
involverede varer eller tjenesteydelser.

Or. en
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Begrundelse

Nyt stk. 1 afspejler sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer, herunder
forventningen om, at selskaber skaber målbare fremskridt med forbedringen af udførelsen af 
due diligence.

Ændringsforslag 266
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav 
samt resultaterne af de færdiggjorte 
uafhængige tredjepartsauditter.

1. I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer tager 
operatørerne alle rimelige skridt til og 
bestræber sig efter bedste evne på at 
udføre deres due diligence-forpligtelser i 
henhold til artikel 4 og 5. Operatørerne 
sikrer, at de gør målbare og rettidige 
fremskridt med forbedringen af deres 
overholdelse af forpligtelserne. Arten og 
omfanget af specifik due diligence, som er
passende, afhænger af individuelle 
omstændigheder og påvirkes af faktorer 
såsom en operatørs placering i 
forsyningskæden, virksomhedens størrelse 
og beliggenhed, omstændighederne i det 
enkelte land, sektoren og arten af de
involverede varer eller tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Nyt stk. 1 afspejler sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer, herunder 
forventningen om, at selskaber skaber målbare fremskridt med forbedringen af udførelsen af 
due diligence.

Ændringsforslag 267
Emma McClarkin
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For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan erklære sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over for
en medlemsstats kompetente myndigheder, 
at vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

Ændringsforslag 268
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, certificerer sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over for
en medlemsstats kompetente myndigheder, 
at vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
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forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

Or. en

Ændringsforslag 269
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav 
samt resultaterne af de færdiggjorte 
uafhængige tredjepartsauditter.

1. Fastlæggelsen af nye "konfliktramte 
områder" foregår i dialog mellem 
Kommissionen, Europa-Parlamentet, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og aktører i civilsamfundet.

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 

1. Operatørerne tager alle rimelige skridt 
til og bestræber sig efter bedste evne på at 
udføre deres due diligence-forpligtelser i 
henhold til artikel 4 og 5. Operatørerne 
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medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav 
samt resultaterne af de færdiggjorte 
uafhængige tredjepartsauditter.

sikrer, at de gør målbare og rettidige 
fremskridt med forbedringen af deres 
overholdelse af forpligtelserne. Arten og 
omfanget af specifik due diligence, som er
passende, afhænger af individuelle 
omstændigheder og påvirkes af faktorer 
såsom en operatørs placering i 
forsyningskæden, virksomhedens størrelse 
og beliggenhed, omstændighederne i det 
enkelte land, sektoren og arten af de
involverede varer eller tjenesteydelser.
Der skal rettes større opmærksomhed mod 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder længere 
fremme i forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Dette er særlig relevant for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og bør 
sammenholdes med ændringsforslagene til artikel 4 og 5.

Ændringsforslag 271
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, kan certificere sig selv som 
ansvarlig importør ved at erklære over en 
medlemsstats kompetente myndigheder, at 
vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori importøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.

1. Enhver operatør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, certificerer sig selv som 
ansvarlig operatør ved at erklære over for
en medlemsstats kompetente myndigheder, 
at vedkommende forpligter sig til at 
overholde de krav til due diligence-praksis 
i forsyningskæden, som er fastsat i denne 
forordning. Erklæringen skal indeholde et 
dokument, hvori operatøren bekræfter sin 
forpligtelse til at overholde disse krav samt 
resultaterne af de færdiggjorte uafhængige 
tredjepartsauditter.
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Or. en

Ændringsforslag 272
Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mikrovirksomheder, der ønsker at 
certificere sig som ansvarlige importører, 
skal følge de anvisninger, der er angivet i 
de følgende artikler, men er fritaget for de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, litra 
f), nr. iv) og v), litra g), nr. v) og vi), 
artikel 5, litra b), og artikel 7, stk. 2 og 3.

Or. it

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet 
af denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 274
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet 
af denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. 

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet 
af denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 276
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 2. EU's kompetente myndighed
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myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

gennemfører passende efterfølgende tilsyn 
for at sikre, at selvcertificerede ansvarlige 
importører af mineraler eller metaller, som 
er omfattet af denne forordning, overholder 
kravene i artikel 4, 5, 6 og 7 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 277
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører tilsyn for at 
sikre, at importører af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, overholder kravene i artikel 4, 
5, 6 og 7 i denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 278
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at
selverklærede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 



AM\1055294DA.doc 159/331 PE549.420v02-00

DA

artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning. artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklæring" mere hensigtsmæssig end "selvcertificering".

Ændringsforslag 279
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

2. Medlemsstatens kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
selvcertificerede ansvarlige operatører af 
mineraler eller metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 280
Nicola Danti

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mikrovirksomheder er udelukket fra 
denne forordnings anvendelsesområde og 
forpligtelser.

Or. it
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Ændringsforslag 281
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a

Enhver importør af produkter, der 
indeholder mineraler og metaller, som er 
omfattet af denne forordning, skal 
dokumentere over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder, at de indeholdte 
mineraler og metaller overholder kravene 
i denne forordning. Dokumentation for 
certificeringen i henhold til Dodd-Frank-
loven skal i medfør af denne artikel 
anerkendes.

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer skal hver 
operatør:

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "operatør" afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Ordene 
"I overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer" er nødvendige for at sikre, at 
detaljerne i retningslinjerne indarbejdes i forordningen, og at operatørerne overholder 
standarderne i retningslinjerne.
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Ændringsforslag 283
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer skal hver 
operatør:

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "operatør" afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Ordene 
"I overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer" er nødvendige for at sikre, at 
detaljerne i retningslinjerne indarbejdes i forordningen, og at operatørerne overholder 
standarderne i retningslinjerne.

Ændringsforslag 284
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

Importøren af mineraler eller metaller, 
som er omfattet af denne forordning, skal:

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer skal hver operatør 
længere tilbage i kæden:

Or. en

Begrundelse

Alle ændringsforslag til artikel 4 har til formål at afspejle det bredere dækningsområde for 
virksomheder og samtidig sikre, at kun operatører længere tilbage i kæden er omfattet af de 
forpligtelser, der ligger i den del af kæden, i overensstemmelse med OECD's retningslinjer, 
og at virksomheder længere fremme i kæden kun er omfattet af fleksible og 
størrelsesrelaterede forpligtelser, der gælder i den del af kæden.

Ændringsforslag 286
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

Den ansvarlige operatør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

Or. en

Ændringsforslag 287
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for mineraler og metaller 
med potentiel oprindelse i konfliktramte 

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for mineraler og metaller 
med potentiel oprindelse i konfliktramte 
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områder og højrisikoområder områder og højrisikoområder samt 
centrale foranstaltninger truffet for at 
undgå finansiering af ulovlige aktiviteter, 
som kan føre til krænkelse af 
menneskerettigheder og udnyttelse af og 
vold mod kvinder og børn

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for mineraler og metaller
med potentiel oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for omfattede ressourcer
med potentiel oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for ressourcer. Se ovenstående definition 
af "omfattede ressourcer".

Ændringsforslag 289
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for mineraler og metaller

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for omfattede ressourcer
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med potentiel oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

med potentiel oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for ressourcer. Se ovenstående definition 
af "omfattede ressourcer".

Ændringsforslag 290
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for
forsyningskæden for mineraler og metaller 
med potentiel oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder

a) over for medlemsstatens ansvarlige 
myndigheder dokumentere sin due 
diligence-praksis i hele forsyningskæden, 
fra smelterierne og 
forædlingsvirksomhederne og frem, for
mineraler og metaller med potentiel 
oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder og klart og tydeligt 
informere offentligheden herom

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedtage og klart meddele offentligheden 
og sine leverandører sin politik for 
forsyningskæden for mineraler og metaller
med potentiel oprindelse i konfliktramte 

a) vedtage og klart og systematisk meddele 
offentligheden og sine leverandører sin 
politik for forsyningskæden for omfattede 
ressourcer med potentiel oprindelse i 
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områder og højrisikoområder konfliktramte områder og højrisikoområder

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indarbejde standarder, i forhold til 
hvilke due diligence-praksis i 
forsyningskæden kan vurderes, i sin 
forsyningskædepolitik, som er i 
overensstemmelse med de standarder, der 
er fastlagt i modellen for 
forsyningskædepolitik i bilag II til 
OECD's due diligence-retningslinjer 

b) indarbejde standarder, i forhold til 
hvilke due diligence-praksis i 
forsyningskæden kan vurderes, i sin 
forsyningskædepolitik, som er i 
overensstemmelse med de standarder, der 
er fastlagt i modellen for 
forsyningskædepolitik

Or. en

Begrundelse

Se den ændrede definition af "model for forsyningskædepolitik". Henvisningen til bilag II til 
OECD's retningslinjer er nu overflødig.

Ændringsforslag 293
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indarbejde standarder, i forhold til 
hvilke due diligence-praksis i 
forsyningskæden kan vurderes, i sin 
forsyningskædepolitik, som er i 
overensstemmelse med de standarder, der 

b) indarbejde standarder, i forhold til 
hvilke due diligence-praksis i 
forsyningskæden kan vurderes, i sin 
forsyningskædepolitik, som er i 
overensstemmelse med de standarder, der 
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er fastlagt i modellen for 
forsyningskædepolitik i bilag II til 
OECD's due diligence-retningslinjer 

er fastlagt i modellen for 
forsyningskædepolitik

Or. en

Begrundelse

Se den ændrede definition af "model for forsyningskædepolitik". Henvisningen til bilag II til 
OECD's retningslinjer er nu overflødig.

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organisere sit interne forvaltningssystem 
således, at det understøtter due diligence-
praksis i forsyningskæden ved at tildele 
ledende personale ansvar for overvågning 
af due diligence-processen i 
forsyningskæden og opbevaring af 
oplysninger herom i mindst fem år

c) organisere sit interne forvaltningssystem 
således, at det understøtter due diligence-
praksis i forsyningskæden ved bl.a. at 
tildele ledende personale ansvar for 
overvågning af due diligence-processen i 
forsyningskæden og opbevaring af 
oplysninger herom i mindst 10 år

Or. en

Begrundelse

Der tilføjes "bl.a." for at sikre, at detaljerne i OECD's retningslinjer indarbejdes. 
Virksomhederne forventes at organisere deres interne forvaltningssystemer på andre måder 
og ikke kun ved at tildele ledende personale ansvar. Se f.eks. de supplerende retningslinjer 
vedrørende tin, tantal og wolfram, trin 1.B (s. 45). Ændringen til 10 år afspejler kravene i 
andre forordninger.

Ændringsforslag 295
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organisere sit interne forvaltningssystem 
således, at det understøtter due diligence-
praksis i forsyningskæden ved at tildele 
ledende personale ansvar for overvågning 
af due diligence-processen i 
forsyningskæden og opbevaring af 
oplysninger herom i mindst fem år

c) organisere sit interne forvaltningssystem 
således, at det understøtter due diligence-
praksis i forsyningskæden ved bl.a. at 
tildele ledende personale ansvar for 
overvågning af due diligence-processen i 
forsyningskæden og opbevaring af 
oplysninger herom i mindst fem år

Or. en

Begrundelse

Der tilføjes "bl.a." for at sikre, at detaljerne i OECD's retningslinjer indarbejdes. 
Virksomhederne forventes at organisere deres interne forvaltningssystemer på andre måder 
og ikke kun ved at tildele ledende personale ansvar. Se f.eks. de supplerende retningslinjer 
vedrørende tin, tantal og wolfram, trin 1.B (s. 45).

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indføre et system for kontrol og 
gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden, herunder 
identifikation af bilag II-aktører i 
forsyningskæden, som kan gennemføres 
ved hjælp af deltagelse i branchedrevne 
programmer

Or. en

Begrundelse

Se definitionen af "model for forsyningskædepolitik" i artikel 2.
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Ændringsforslag 297
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indføre et system for kontrol og 
gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden, herunder 
identifikation af bilag Ia-aktører i 
forsyningskæden, som kan gennemføres 
ved hjælp af deltagelse i branchedrevne 
programmer

Or. en

Begrundelse

Se definitionen af "model for forsyningskædepolitik" i artikel 2.

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) styrke sin dialog med leverandører ved 
at indarbejde sin forsyningskædepolitik i 
kontrakter og aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer 

d) styrke sin dialog med leverandører ved
bl.a. at indarbejde sin 
forsyningskædepolitik i kontrakter og 
aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med model for 
forsyningskædepolitik

Or. en

Ændringsforslag 299
Emma McClarkin
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For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) styrke sin dialog med leverandører ved 
at indarbejde sin forsyningskædepolitik i 
kontrakter og aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer

d) styrke sin dialog med leverandører ved 
at indarbejde sin forsyningskædepolitik i 
kontrakter og aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer på frivillig 
basis, hvor det er relevant

Or. en

Begrundelse

Det er ikke relevant under enhver omstændighed, som kan imødeses ved anvendelsen af denne 
forordning, ved lov at forpligte virksomheder til at indlemme specifikke bestemmelser i 
bestemte kontrakter. Selv om der skal tilskyndes til det, bør det fortsat ske efter den berørte 
virksomheds eget skøn.

Ændringsforslag 300
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) styrke sin dialog med leverandører ved 
at indarbejde sin forsyningskædepolitik i 
kontrakter og aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer 

d) styrke sin dialog med leverandører ved
bl.a. at indarbejde sin 
forsyningskædepolitik i kontrakter og 
aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med modellen for 
forsyningskædepolitik

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) styrke sin dialog med leverandører ved 
at indarbejde sin forsyningskædepolitik i 
kontrakter og aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer

d) styrke sin dialog med leverandører ved
bl.a. at indarbejde sin 
forsyningskædepolitik i kontrakter og 
aftaler med leverandører i 
overensstemmelse med bilag II til OECD's 
due diligence-retningslinjer og om muligt 
hjælpe leverandørerne med at opbygge 
kapacitet med henblik på bedre 
overholdelse af due diligence

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau, som udgør et system 
for tidlig varsling af risikoerkendelse, eller
oprette en sådan mekanisme ved
samarbejdsaftaler med andre 
virksomheder eller organisationer eller 
ved at lette klageadgang via en ekstern 
ekspert eller et eksternt organ (f.eks. en
ombudsmand)

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau eller på brancheplan, 
som udgør et system for tidlig varsling af 
risikoerkendelse, eller ved at lette 
klageadgang via Den Europæiske
Ombudsmand

Or. en

Ændringsforslag 303
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
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Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau, som udgør et system 
for tidlig varsling af risikoerkendelse, eller 
oprette en sådan mekanisme ved 
samarbejdsaftaler med andre 
virksomheder eller organisationer eller 
ved at lette klageadgang via en ekstern 
ekspert eller et eksternt organ (f.eks. en 
ombudsmand)

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau eller på brancheplan, 
som udgør et system for tidlig varsling af 
risikoerkendelse

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau, som udgør et system 
for tidlig varsling af risikoerkendelse, eller 
oprette en sådan mekanisme ved 
samarbejdsaftaler med andre 
virksomheder eller organisationer eller 
ved at lette klageadgang via en ekstern 
ekspert eller et eksternt organ (f.eks. en 
ombudsmand)

e) oprette en klagemekanisme på 
virksomhedsniveau eller på brancheplan, 
som udgør et system for tidlig varsling af 
risikoerkendelse

Or. en

Ændringsforslag 305
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for så vidt angår mineraler, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation: 

udgår

i) en beskrivelse af mineralet, herunder 
dets handelsnavn og type 

ii) navn og adresse på importørens 
leverandør

iii) mineralets oprindelsesland

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

v) hvis mineralet har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, yderligere oplysninger 
om mineralets oprindelsesmine, steder, 
hvor mineralerne blev samlet, handlet og 
forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med de specifikke anbefalinger for 
virksomheder i begyndelsen af 
forsyningskæden som fastsat i OECD's 
due diligence-retningslinjer

Or. en

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen. Se næste punkt.

Ændringsforslag 306
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f



AM\1055294DA.doc 173/331 PE549.420v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for så vidt angår mineraler, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation: 

udgår

i) en beskrivelse af mineralet, herunder 
dets handelsnavn og type 

ii) navn og adresse på importørens 
leverandør

iii) mineralets oprindelsesland

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

v) hvis mineralet har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, yderligere oplysninger 
om mineralets oprindelsesmine, steder, 
hvor mineralerne blev samlet, handlet og 
forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med de specifikke anbefalinger for 
virksomheder i begyndelsen af 
forsyningskæden som fastsat i OECD's 
due diligence-retningslinjer

Or. en

Begrundelse

På grund af ændringer af rækkefølgen. Se næste punkt.

Ændringsforslag 307
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for så vidt angår mineraler, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 

f) for så vidt angår mineraler, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
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forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af dokumentation:

forsyningskæden, indsamle følgende 
oplysninger, der kan understøttes af 
dokumentation, hos sine leverandører og 
fremlægge dem for medlemsstatens 
kompetente myndigheder:

Or. de

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for så vidt angår mineraler, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af dokumentation:

f) etablere et sporingssystem for 
leverandørkæden eller forsyningskæden, 
der indeholder følgende oplysninger 
understøttet af dokumentation:

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af mineralet, herunder 
dets handelsnavn og type

i) en beskrivelse af ressourcen, herunder 
dets handelsnavn og type

Or. en

Ændringsforslag 310
Jarosław Wałęsa
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) mineralets oprindelsesland udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) mineralets oprindelsesland iii) ressourcens oprindelsesland

Or. en

Ændringsforslag 312
Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

iv) mængde og tilvejebringelsesdatoer, 
udtrykt i volumen eller vægt

Or. en

Ændringsforslag 314
Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) hvis mineralet har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, yderligere oplysninger 
om mineralets oprindelsesmine, steder, 
hvor mineralerne blev samlet, handlet og 
forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med de specifikke anbefalinger for 
virksomheder i begyndelsen af 
forsyningskæden som fastsat i OECD's 
due diligence-retningslinjer

udgår

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) hvis mineralet har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, yderligere oplysninger 
om mineralets oprindelsesmine, steder, 
hvor mineralerne blev samlet, handlet og 

v) hvis ressourcerne har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, yderligere oplysninger 
om oprindelsesstedet, steder, hvor
ressourcerne blev samlet, handlet og 
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forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med de specifikke anbefalinger for 
virksomheder i begyndelsen af 
forsyningskæden som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer

forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med de specifikke anbefalinger for 
virksomheder i begyndelsen af 
forsyningskæden som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) for så vidt angår metaller, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation: 

udgår

i) en beskrivelse af metallet, herunder dets 
handelsnavn og type 

ii) navn og adresse på importørens 
leverandør 

iii) navn og adresse på smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde

iv) fortegnelser over smelteriernes eller 
forædlingsvirksomhedernes 
tredjepartsauditrapporter

v) oprindelsesland for mineralerne i 
smelteriernes eller 
forædlingsvirksomheders forsyningskæde 

vi) hvis metallerne er baseret på mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder, skal der stilles 
yderligere oplysninger til rådighed i 
overensstemmelse med de specifikke 
anbefalinger for virksomheder længere 
fremme i kæden som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer. 
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Or. en

Begrundelse

Ikke længere påkrævet, da det ændrede underafsnit nu omhandler begge spørgsmål samtidig i 
overensstemmelse med OECD's retningslinjer.

Ændringsforslag 317
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) for så vidt angår metaller, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation: 

udgår

i) en beskrivelse af metallet, herunder dets 
handelsnavn og type 

ii) navn og adresse på importørens 
leverandør 

iii) navn og adresse på smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde

iv) fortegnelser over smelteriernes eller 
forædlingsvirksomhedernes 
tredjepartsauditrapporter

v) oprindelsesland for mineralerne i 
smelteriernes eller 
forædlingsvirksomheders forsyningskæde 

vi) hvis metallerne er baseret på mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder, skal der stilles 
yderligere oplysninger til rådighed i 
overensstemmelse med de specifikke 
anbefalinger for virksomheder længere 
fremme i kæden som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer. 
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Or. en

Begrundelse

Ikke længere påkrævet, da det ændrede underafsnit nu omhandler begge spørgsmål samtidig i 
overensstemmelse med OECD's retningslinjer.

Ændringsforslag 318
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) for så vidt angår metaller, etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation: 

udgår

i) en beskrivelse af metallet, herunder dets 
handelsnavn og type 

ii) navn og adresse på importørens 
leverandør 

iii) navn og adresse på smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde

iv) fortegnelser over smelteriernes eller 
forædlingsvirksomhedernes 
tredjepartsauditrapporter

v) oprindelsesland for mineralerne i 
smelteriernes eller 
forædlingsvirksomheders forsyningskæde 

vi) hvis metallerne er baseret på mineraler 
med oprindelse i konfliktramte områder 
og højrisikoområder, skal der stilles 
yderligere oplysninger til rådighed i 
overensstemmelse med de specifikke 
anbefalinger for virksomheder længere 
fremme i kæden som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer. 
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Or. en

Ændringsforslag 319
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilgift til de forpligtelser, der er fastlagt i 
stk. 1, skal bilag II-operatører etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation:

i) en beskrivelse af ressourcen, herunder 
dets handelsnavn og type

ii) navn og adresse på bilag II-aktørernes 
leverandør

iii) ressourcens oprindelsesland

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

v) hvis ressourcerne har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder ifølge bilag V, 
yderligere oplysninger om 
udvindingsstedet, steder, hvor 
ressourcerne blev samlet, handlet og 
forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene til dette stykke afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder 
og ressourcer og sikrer, at forpligtelserne i nr. i)-v) finder anvendelse på smelterier, 
forædlingsvirksomheder og andre operatører, der kan optræde som flaskehalse i 
forsyningskæden ifølge bilag II.
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Ændringsforslag 320
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilgift til de forpligtelser, der er fastlagt i 
stk. 1, skal bilag Ia-operatører etablere et 
sporingssystem for leverandørkæden eller 
forsyningskæden, der indeholder følgende 
oplysninger understøttet af 
dokumentation:

i) en beskrivelse af ressourcen, herunder 
dets handelsnavn og type

ii) navn og adresse på bilag Ia-aktørernes 
leverandør

iii) ressourcens oprindelsesland

iv) mængde og udvindingsdato, udtrykt i 
volumen eller vægt

v) hvis ressourcerne har oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder ifølge bilag V, 
yderligere oplysninger om 
udvindingsstedet, steder, hvor 
ressourcerne blev samlet, handlet og 
forarbejdet, samt om skatter, afgifter og 
royalties, der er betalt i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af dette stykke afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og 
ressourcer og sikrer, at forpligtelserne i nr. i)-v) finder anvendelse på smelterier, 
forædlingsvirksomheder og andre operatører, der kan optræde som flaskehalse i 
forsyningskæden ifølge bilag Ia.
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Ændringsforslag 321
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en operatør med rimelighed kan 
konkludere, at omfattede produkter kun 
hidrører fra genbrugte ressourcer, skal 
vedkommende:

a) offentliggøre deres bestemmelse og

b) give en tilpas detaljeret beskrivelse af 
de due diligence-foranstaltninger, som 
vedkommende har truffet ved 
fastlæggelsen af produktets bestemmelse

Or. en

Begrundelse

Se definitionen af genbrugte materialer i artikel 2.

Ændringsforslag 322
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en operatør med rimelighed kan 
konkludere, at omfattede produkter kun 
hidrører fra genbrugte ressourcer, skal 
vedkommende:

a) offentliggøre deres bestemmelse og

b) give en tilpas detaljeret beskrivelse af 
de due diligence-foranstaltninger, som 
vedkommende har truffet ved 
fastlæggelsen af produktets bestemmelse



AM\1055294DA.doc 183/331 PE549.420v02-00

DA

Or. en

Begrundelse

Se definitionen af genbrugte materialer i artikel 2.

Ændringsforslag 323
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a

Enhver operatør længere fremme i kæden 
skal overholde de forpligtelser, der er 
fastlagt i stk. 1, litra a)-e), i denne artikel, 
og indføre et system for kontrol og 
gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer, bl.a. for at 
identificere aktørerne tidligere i 
forsyningskæden, hvilket kan 
gennemføres ved hjælp af deltagelse i 
branchedrevne programmer

Or. en

Ændringsforslag 324
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b

Når en operatør i tidligere eller senere led 
i kæden med rimelighed kan konkludere, 
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at ressourcer kun hidrører fra genbrugs-
eller skrotmateriale, skal vedkommende:

a) offentliggøre deres bestemmelse og

b) give en tilpas detaljeret beskrivelse af 
de due diligence-foranstaltninger, som 
vedkommende har truffet ved 
fastlæggelsen af produktets bestemmelse

Or. en

Ændringsforslag 325
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

1. Hver operatør skal i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer 
identificere og vurdere risici i sin 
ressourceforsyningskæde i henhold til 
artikel 4 og:

Or. en

Begrundelse

"Den ansvarlige importør af mineraler og metaller" øverst i stk. 1 er blevet erstattet af "Hver 
operatør". Dette udvider forpligtelserne i nr. i)-iv) til at omfatte alle "operatører", hvilket 
afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Alle andre ændringer afspejler 
sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 326
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

1. Hver operatør skal i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer 
identificere og vurdere risici i sin 
ressourceforsyningskæde i henhold til 
artikel 4 og:

Or. en

Begrundelse

"Den ansvarlige importør af mineraler og metaller" øverst i stk. 1 er blevet erstattet af "Hver 
operatør". Dette udvider forpligtelserne i nr. i)-iv) til at omfatte alle "operatører", hvilket 
afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Alle andre ændringer afspejler 
sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 327
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

1. Importøren af mineraler eller metaller, 
som er omfattet af denne forordning, skal:

Or. de

Ændringsforslag 328
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 

1. I overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer skal enhver 
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forordning, skal: operatør længere tilbage i kæden:

Or. en

Begrundelse

Alle ændringsforslag til artikel 5 har til formål at afspejle det bredere anvendelsesområde for 
virksomheder og samtidig sikre, at kun operatører længere tilbage i kæden er omfattet af de 
forpligtelser, der ligger i den del af kæden, i overensstemmelse med OECD's retningslinjer, 
og at virksomheder længere fremme i kæden kun er omfattet af fleksible og 
størrelsesrelaterede forpligtelser, der gælder i den del af kæden.

Ændringsforslag 329
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

1. Den ansvarlige operatør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal:

Or. en

Ændringsforslag 330
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identificere og vurdere risici for 
negative konsekvenser i sin 
mineralforsyningskæde på grundlag af de 
oplysninger, der er givet i henhold til 
artikel 4, og i forhold til standarderne i 
sin forsyningskædepolitik i 
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 331
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identificere og vurdere risici for 
negative konsekvenser i sin 
mineralforsyningskæde på grundlag af de 
oplysninger, der er givet i henhold til 
artikel 4, og i forhold til standarderne i 
sin forsyningskædepolitik i 
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 332
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identificere og vurdere risici for negative 
konsekvenser i sin mineralforsyningskæde
på grundlag af de oplysninger, der er givet 
i henhold til artikel 4, og i forhold til
standarderne i sin forsyningskædepolitik i
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer

a) identificere og vurdere risici for negative 
konsekvenser i sin forsyningskæde på 
grundlag af standarderne i sin 
forsyningskædepolitik og kravene til due 
diligence-praksis i forsyningskæden

Or. en
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Ændringsforslag 333
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici, og som er udformet 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser ved at:

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer
ved bl.a. at:

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 334
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici, og som er udformet 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser ved at:

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer
ved bl.a. at:

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.
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Ændringsforslag 335
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici, og som er udformet 
for at forhindre eller afbøde negative 
konsekvenser ved at:

b) gennemføre en strategi, som modvirker 
de identificerede risici, ved bl.a. at:

Or. en

Ændringsforslag 336
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indberette resultaterne af 
risikovurderingen af forsyningskæden til 
sit udpegede ledende personale

i) indberette resultaterne af 
risikovurderingen af forsyningskæden til 
sit udpegede ledende personale hos 
operatøren

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 337
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) indberette resultaterne af 
risikovurderingen af forsyningskæden til 
sit udpegede ledende personale

i) indberette resultaterne af 
risikovurderingen af forsyningskæden til 
sit udpegede ledende personale hos 
operatøren

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 338
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vedtage risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer under hensyntagen 
til sin evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
lægge pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici, ved at gøre 
det muligt enten at

ii) udtænke og vedtage en 
risikostyringsplan under hensyntagen til 
sin evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
lægge pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici, ved at gøre 
det muligt enten at

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 339
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vedtage risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer under hensyntagen 
til sin evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
lægge pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici, ved at gøre 
det muligt enten at

ii) udtænke og vedtage en 
risikostyringsplan under hensyntagen til 
sin evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
lægge pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici, ved at gøre 
det muligt enten at

Or. en

Begrundelse

For at afspejle sprogbrugen i OECD's due diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 340
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) vedtage risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bilag II og due 
diligence-anbefalingerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer under hensyntagen 
til sin evne til at påvirke og, hvor det er 
nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
lægge pres på de leverandører, som på den 
mest effektive måde kan forhindre eller 
afbøde de identificerede risici, ved at gøre 
det muligt enten at

ii) udtænke og vedtage en 
risikostyringsplan i overensstemmelse med 
bilag II og due diligence-anbefalingerne i 
OECD's due diligence-retningslinjer under 
hensyntagen til sin evne til at påvirke og, 
hvor det er nødvendigt, træffe 
foranstaltninger for at lægge pres på de 
leverandører, som på den mest effektive 
måde kan forhindre eller afbøde de 
identificerede risici, ved at gøre det muligt 
enten at

Or. en
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Ændringsforslag 341
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle andre operatører end bilag II-
operatører skal identificere og vurdere 
risici i deres ressourceforsyningskæde i 
henhold til artikel 1 ved

a) efter bedste evne at identificere bilag 
II-aktører i deres 
ressourceforsyningskæde

b) efter bedste evne at vurdere due 
diligence-praksis hos de bilag II-aktører, 
som blev identificeret i henhold til stk. 2, 
litra a), ovenfor, på grundlag af 
tilgængelige reviderede rapporter og/eller 
anden relevant information i fornødent 
omfang

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at beskrive, hvordan identificering og vurdering af risici 
kan udføres af operatøren længere fremme i forsyningskæden, hvilket er særlig relevant for 
SMV'er. Ændringsforslaget sikrer, at mindre virksomheder, som ikke er bilag II-operatører, 
kan overholde due diligence-krav i henhold til artikel 5 ved at indhente reviderede rapporter 
fra identificerede flaskehalse, da de er tilgængelige, og kontrollere dem. For større 
virksomheder vil det være hensigtsmæssigt også at benytte anden information.

Ændringsforslag 342
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle andre operatører end bilag Ia-
operatører skal identificere og vurdere 
risici i deres ressourceforsyningskæde i 
henhold til artikel 1 ved at

a) efter bedste evne at identificere bilag 
Ia-aktører i deres 
ressourceforsyningskæde

b) efter bedste evne at vurdere due 
diligence-praksis hos de bilag Ia-aktører, 
som blev identificeret i henhold til stk. 1, 
litra a), ovenfor, på grundlag af 
tilgængelige reviderede rapporter og/eller 
anden relevant information i fornødent 
omfang

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at beskrive, hvordan identificering og vurdering af risici 
kan udføres af operatøren længere fremme i forsyningskæden, hvilket er særlig relevant for 
SMV'er. Ændringsforslaget sikrer, at mindre virksomheder, som ikke er bilag Ia-operatører, 
kan overholde due diligence-krav i henhold til artikel 5 ved at indhente reviderede rapporter 
fra identificerede flaskehalse, da de er tilgængelige, og kontrollere dem. For større 
virksomheder vil det være hensigtsmæssigt også at benytte anden information.

Ændringsforslag 343
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansvarlig importør gør en 
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 

2. Hvis en bilag II-operatør gør en indsats 
for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer høre leverandører 
og berørte interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og centrale 



PE549.420v02-00 194/331 AM\1055294DA.doc

DA

civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget begrænser denne forpligtelse til smelterier, forædlingsvirksomheder og 
andre flaskehalse, som Kommissionen har identificeret (bilag II-operatører). Bilag II-
operatørernes forpligtelser er betydeligt mere omfattende end andre operatørers, hvilket 
afspejler deres placering i forsyningskæden og deres evne til at foretage due diligence tilbage 
til tilvejebringelsesstedet. Henvisningen til OECD's due diligence-retningslinjer pålægger 
operatøren at rådføre sig med de anførte enheder og aftale en strategi for risikobegrænsning.

Ændringsforslag 344
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansvarlig importør gør en 
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

2. Hvis en bilag Ia-operatør gør en indsats 
for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer høre leverandører 
og berørte interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget begrænser denne forpligtelse til smelterier, forædlingsvirksomheder og 
andre flaskehalse, som Kommissionen har identificeret (bilag Ia-operatører). Bilag Ia-
operatørernes forpligtelser er betydeligt mere omfattende end andre operatørers, hvilket 
afspejler deres placering i forsyningskæden og deres evne til at foretage due diligence tilbage 
til tilvejebringelsesstedet. Henvisningen til OECD's due diligence-retningslinjer pålægger 
operatøren at rådføre sig med de anførte enheder og aftale en strategi for risikobegrænsning.

Ændringsforslag 345
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansvarlig importør gør en 
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

2. Hvis en importør gør en indsats for at 
afbøde risici, samtidig med at handelen 
fortsætter eller er midlertidigt indstillet, 
skal vedkommende høre leverandører og 
berørte interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. de

Ændringsforslag 346
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansvarlig importør gør en 
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 

2. Hvis en operatør længere tilbage i 
kæden gør en indsats for at afbøde risici, 
samtidig med at handelen fortsætter eller er 
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indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

midlertidigt indstillet, skal vedkommende i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer høre leverandører 
og berørte interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 347
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansvarlig importør gør en
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

2. Hvis en ansvarlig operatør gør en 
indsats for at afbøde risici, samtidig med at 
handelen fortsætter eller er midlertidigt 
indstillet, skal vedkommende høre 
leverandører og berørte interesseparter, 
herunder lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 348
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansvarlig importør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

3. Enhver bilag II-operatør skal anvende 
de foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer i overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer, når 
vedkommende udformer konflikt- og 
højrisikofølsomme strategier for afbødning 
af risici som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Begrundelse

Ibid. Ændringerne afspejler OECD's due diligence-retningslinjer og ændringen i 
dækningsområdet for virksomheder. Disse forpligtelser er nu begrænset til smelterier, 
forædlingsvirksomheder og andre flaskehalse, som Kommissionen har identificeret (se 
definitionen af bilag II-operatør).

Ændringsforslag 349
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansvarlig importør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

3. Enhver bilag Ia-operatør skal anvende 
de foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer i overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer, når 
vedkommende udformer konflikt- og 
højrisikofølsomme strategier for afbødning 
af risici som led i risikostyringsplanen.

Or. en
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Begrundelse

Ibid. Ændringerne afspejler OECD's due diligence-retningslinjer og ændringen i 
dækningsområdet for virksomheder. Disse forpligtelser er nu begrænset til smelterier, 
forædlingsvirksomheder og andre flaskehalse, som Kommissionen har identificeret (se 
definitionen af bilag Ia-operatør).

Ændringsforslag 350
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansvarlig importør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

3. En importør skal anvende de
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

Or. de

Ændringsforslag 351
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansvarlig importør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

3. En operatør længere tilbage i kæden
skal anvende de foranstaltninger og 
indikatorer, der er anført i bilag III til 
OECD's due diligence-retningslinjer, og 
måle gradvise forbedringer, når 
vedkommende udformer konflikt- og 
højrisikofølsomme strategier for afbødning 
af risici som led i risikostyringsplanen.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansvarlig importør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

3. En ansvarlig operatør skal anvende de 
foranstaltninger og indikatorer, der er 
anført i bilag III til OECD's due diligence-
retningslinjer, og måle gradvise 
forbedringer, når vedkommende udformer 
konflikt- og højrisikofølsomme strategier 
for afbødning af risici som led i 
risikostyringsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 353
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver operatør længere fremme i kæden 
skal identificere og vurdere risici i sin 
ressourceforsyningskæde i henhold til 
artikel 1, litra a), ved

a) efter bedste evne at identificere aktører 
længere tilbage i sin 
ressourceforsyningskæde og

b) efter bedste evne at vurdere due 
diligence-praksis hos disse aktører 
længere tilbage i kæden på grundlag af 
tilgængelige reviderede rapporter og/eller 
anden relevant information i fornødent 
omfang
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Or. en

Ændringsforslag 354
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en anden type operatør end bilag 
II-operatører gør en indsats for at afbøde 
risici, samtidig med at handelen fortsætter 
eller er midlertidigt indstillet, skal 
vedkommende i relevant omfang og i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer høre leverandører 
og berørte interesseparter, herunder 
lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Begrundelse

This new paragraph sets out downstream operator relevant obligations that correspond to the 
Annex II operator specific obligations contained in paragraphs 5 and 6. The separation of 
those obligations reflects the different expectations for downstream and upstream due 
diligence in the OECD Due Diligence Guidance. The requirement further specifies that these 
requirements only apply to operators of large size and with sufficient leverage over the 
upstream supply chain, as it would be appropriate for them to conduct these actions. The 
additional reference to 'as appropriate' ensures that these requirements would not apply to 
smaller companies or those with no leverage over the upstream supply chain due diligence.

Ændringsforslag 355
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en anden type operatør end bilag 
Ia-operatører gør en indsats for at afbøde 
risici, samtidig med at handelen fortsætter 
eller er midlertidigt indstillet, skal 
vedkommende i relevant omfang og i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer høre leverandører 
og berørte interesseparter, herunder 
lokale myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 356
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en operatør længere fremme i 
kæden gør en indsats for at afbøde risici, 
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samtidig med at handelen fortsætter eller 
er midlertidigt indstillet, skal 
vedkommende i overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer og i 
relevant omfang høre leverandører og 
berørte interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og centrale 
regeringsmyndigheder, internationale 
organisationer og 
civilsamfundsorganisationer samt berørte 
tredjeparter, og blive enige med disse om 
en strategi for målbar afbødning af risici 
som led i risikostyringsplanen.

Or. en

Ændringsforslag 357
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Bilag II-operatører skal få foretaget audit 
af deres due diligence-praksis af en 
uafhængig tredjepart i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og de differentierede auditkrav, jf. 
OECD's due diligence-retningslinjer. Ikke alle omfattede operatører skal have foretaget 
tredjepartsauditter. Dette er kun et krav til flaskehalse som angivet i bilag II. Det sikrer også, 
at mindre virksomheder, som nu er omfattet af forordningen, ikke desto mindre ikke er 
underlagt auditkrav, medmindre de er bilag II-operatører, dvs. smelterier og 
forædlingsvirksomheder.

Ændringsforslag 358
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
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Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Bilag Ia-operatører skal få foretaget audit 
af deres due diligence-praksis af en 
uafhængig tredjepart i overensstemmelse 
med OECD's due diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og de differentierede auditkrav, jf. 
OECD's due diligence-retningslinjer. Ikke alle omfattede operatører skal have foretaget 
tredjepartsauditter. Dette er kun et krav til flaskehalse som angivet i bilag Ia. Det sikrer også, 
at mindre virksomheder, som nu er omfattet af forordningen, ikke desto mindre ikke er 
underlagt auditkrav, medmindre de er bilag Ia-operatører, dvs. smelterier og 
forædlingsvirksomheder.

Ændringsforslag 359
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Importøren af mineraler eller metaller, 
som er omfattet af denne forordning, skal 
få foretaget audit af en uafhængig 
tredjepart og fremægge resultaterne heraf 
for medlemsstatens kompetente 
myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 360
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Operatører længere tilbage i kæden skal 
få foretaget audit af deres due diligence-
praksis af en uafhængig tredjepart i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og de differentierede auditkrav, jf. 
OECD's due diligence-retningslinjer. Ikke alle omfattede operatører skal have foretaget 
tredjepartsauditter. Dette er kun et krav til flaskehalse. Det sikrer også, at mindre 
virksomheder, som nu er omfattet af forordningen, ikke desto mindre ikke er underlagt 
auditkrav, medmindre de er flaskehalse såsom smelterier og forædlingsvirksomheder.

Ændringsforslag 361
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Den ansvarlige operatør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 362
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal få foretaget audit af en 
uafhængig tredjepart.

Den ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal lade et bemyndiget 
overensstemmelsesvurderingsorgan
foretage en overensstemmelsesvurdering 
efter 
overensstemmelsesvurderingsordningen 
som omhandlet i artikel 6, litra a).

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 363
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den uafhængige tredjepart skal udgår

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som 
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
importørs forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige importørs due diligence-
praksis i forsyningskæden er i 
overensstemmelse med artikel 4, 5 og 7 i 
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denne forordning 

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 364
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den uafhængige tredjepart skal I overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel og OECD's due diligence-
retningslinjer skal den uafhængige 
tredjepart

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at alle auditter lever op til standarden og specifikationerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 365
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den uafhængige tredjepart skal I overensstemmelse med stk. 1 og OECD's 
due diligence-retningslinjer skal den 
uafhængige tredjepart

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at alle auditter lever op til standarden og specifikationerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 366
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den uafhængige tredjepart skal I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
og OECD's due diligence-retningslinjer 
skal den uafhængige tredjepart

Or. en

Ændringsforslag 367
Catherine Bearder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som 
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som 
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
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importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

importørs forvaltningssystem, 
risikostyring, arbejdsmiljø i minedriften, 
herunder minearbejdernes sikkerhed, og 
fremlæggelse af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 368
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
operatøren anvender for at gennemføre 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for omfattede ressourcer, herunder den
operatørens forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og materialer, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 369
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
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den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

operatøren anvender for at gennemføre 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for omfattede ressourcer, herunder den
operatørens forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder og materialer, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 370
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
importøren anvender for at gennemføre 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, herunder den 
ansvarlige importørs forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

Or. de

Ændringsforslag 371
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige 
importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som
operatøren anvender for at gennemføre 
due diligence-praksis i forsyningskæden 
for omfattede ressourcer, herunder den
operatørens forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 372
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som 
den ansvarlige importør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige
importørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

a) i sin audit tage hensyn til alle de 
aktiviteter, procedurer og systemer, som 
den ansvarlige operatør anvender for at 
gennemføre due diligence-praksis i 
forsyningskæden for mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, herunder den ansvarlige
operatørs forvaltningssystem, risikostyring 
og fremlæggelse af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 373
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslå som revisionsmål, om den b) fastslå som revisionsmål, om
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ansvarlige importørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

operatørens due diligence-praksis i 
forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 374
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige importørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

b) fastslå som revisionsmål, om
operatørens due diligence-praksis i 
forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 375
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige importørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 

b) fastslå som revisionsmål, om
importørens due diligence-praksis i 
forsyningskæden er i overensstemmelse 
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med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

Or. de

Ændringsforslag 376
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige importørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

b) fastslå som revisionsmål, om
operatørens due diligence-praksis i 
forsyningskæden er i overensstemmelse 
med vedkommendes forpligtelser i 
henhold til artikel 4, 5 og 7 i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 377
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige importørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

b) fastslå som revisionsmål, om den 
ansvarlige operatørs due diligence-praksis 
i forsyningskæden er i overensstemmelse 
med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 378
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed og det omfang og de kriterier 
og aktiviteter, der måtte være gældende 
for auditter, som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at alle auditter lever op til standarden og specifikationerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 379
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed og det omfang og de kriterier 
og aktiviteter, der måtte være gældende 
for auditter, som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at alle auditter lever op til standarden og specifikationerne i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 380
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

c) respektere revisionsprincipperne 
uafhængighed, kompetence og 
ansvarlighed og det omfang og de kriterier 
og aktiviteter, der måtte være gældende 
for auditter, som fastsat i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 381
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle operatører kan samarbejde via deres 
brancheorganisationer for at sikre, at de 
uafhængige tredjepartsauditter foretages i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Relevante operatører kan samarbejde med brancheorganisationer om at få foretaget 
tredjepartsauditter, jf. OECD's due diligence-vejledning.

Ændringsforslag 382
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)



AM\1055294DA.doc 215/331 PE549.420v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle operatører kan samarbejde via deres 
brancheorganisationer for at sikre, at de
uafhængige tredjepartsauditter foretages i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Relevante operatører kan samarbejde med brancheorganisationer om at få foretaget 
tredjepartsauditter, jf. OECD's due diligence-vejledning.

Ændringsforslag 383
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatører kan samarbejde via deres 
brancheorganisationer for at sikre, at de 
uafhængige tredjepartsauditter foretages i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 384
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Overensstemmelsesvurderingsordning

Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om udpegning af 
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en eller flere 
overensstemmelsesvurderingsordninger, 
som

a) omfatter alle de aktiviteter, procedurer 
og systemer, som den ansvarlige importør 
anvender for at gennemføre due 
diligence-praksis i forsyningskæden for 
mineraler eller metaller, som er omfattet 
af denne forordning, herunder den 
ansvarlige importørs forvaltningssystem, 
risikostyring og fremlæggelse af 
oplysninger

og

b) giver en formodning om 
overensstemmelse med kravene i artikel 4, 
5 og 7 i denne forordning.

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 13, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 385
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6b

Bemyndigelse af 
overensstemmelsesvurderingsorganer

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om, hvilke organer der er 
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bemyndiget til som uafhængig tredjepart
at udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaver i 
henhold til denne forordning.

2. Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget. Kommissionen holder listen 
ajourført.

3. Medlemsstaterne må kun bemyndige 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
som opfylder kravene i artikel 6, litra c).

4. Overensstemmelsesvurderingsorganer, 
som er akkrediteret i henhold til 
forordning (EF) nr. 765/2008 under 
henvisning til en passende harmoniseret 
akkrediteringsstandard baseret på en 
udpeget 
overensstemmelsesvurderingsordning, 
formodes at overholde kravene i artikel 6, 
litra c).

5. Hvis en bemyndigende myndighed har 
konstateret eller er blevet orienteret om, at 
et bemyndiget organ ikke længere 
opfylder kravene i artikel 6, litra c), eller 
at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal 
den bemyndigende myndighed begrænse, 
suspendere eller inddrage bemyndigelsen, 
alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, 
og afhængigt af i hvor høj grad kravene 
eller forpligtelserne ikke er blevet opfyldt. 
Den skal straks underrette Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater herom.

6. Hvis en bemyndigelse begrænses, 
suspenderes eller inddrages, eller hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, træffer den bemyndigende 
medlemsstat de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at dette 
organs sager enten behandles af et andet 
bemyndiget organ eller står til rådighed 
for de ansvarlige bemyndigende 
myndigheder og medlemsstatens 
kompetente myndigheder efter disses 
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anmodning.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 386
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6c

Krav til 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 

søger om bemyndigelse

1. Et overensstemmelsesvurderingsorgan 
skal være oprettet i henhold til national 
ret og have status som juridisk person.

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan 
skal være et tredjepartsorgan, der er 
uafhængigt af den importør, det vurderer, 
såvel som af smelteriet eller 
forædlingsvirksomheden, dettes eller 
dennes datterselskaber, rettighedshavere, 
entreprenører, leverandører og 
virksomheder, der bidrager i forbindelse 
med overensstemmelsesvurderingen.

Et organ, der tilhører en 
erhvervsorganisation eller 
brancheforening, som repræsenterer 
virksomheder, der importerer, smelter 
eller forædler mineraler, som det 
vurderer, kan anses for at være et sådant 
organ, hvis det dokumenteres, at det er 
uafhængigt og fri for enhver 
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interessekonflikt.

3. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der 
er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være importør, smelteri eller 
forædlingsvirksomhed af tin, tantal og 
wolfram og deres malme samt guld.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, 
dets øverste ledelse og det personale, der 
udfører 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
må ikke være direkte impliceret i handel 
med og smeltning og forædling af tin, 
tantal og wolfram og deres malme samt 
guld eller repræsentere parter, der er 
involveret i disse aktiviteter. De må ikke 
deltage i aktiviteter, som kan være i strid 
med deres objektivitet og integritet i 
forbindelse med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningstjenester.

Overensstemmelsesvurderingsorganet 
sikrer, at dets dattervirksomheders eller 
underentreprenørers aktiviteter ikke 
påvirker fortroligheden, objektiviteten og 
uvildigheden af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

5. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
og dets personale udfører 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
med den størst mulige faglige integritet og 
den nødvendige tekniske kompetence på 
det specifikke område og må ikke påvirkes 
af nogen form for pression og incitament, 
navnlig af økonomisk art, som kan have 
indflydelse på deres afgørelser eller 
resultaterne af deres 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
særlig fra personer eller grupper af 
personer, som har en interesse i 
resultaterne af disse aktiviteter.

6. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal kunne gennemføre alle de 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, 
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som pålægges det i henhold til artikel 6, 
litra d), og til hvilke det er blevet 
bemyndiget, uanset om disse opgaver 
udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganet selv 
eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
som det er blevet bemyndiget til, skal 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
have følgende til rådighed:

a) det nødvendige personale med teknisk 
viden og tilstrækkelig og relevant erfaring 
til at udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b) beskrivelser af de procedurer, i henhold 
til hvilke overensstemmelsesvurderingen 
foretages, således at gennemsigtigheden 
og muligheden for at reproducere disse 
procedurer sikres. Det skal have indført 
hensigtsmæssige politikker og procedurer, 
som skelner mellem de opgaver, det 
udfører i sin egenskab af bemyndiget 
organ, og enhver anden form for aktivitet

c) procedurer, der sætter det i stand til at 
udføre sine aktiviteter under hensyn til de 
pågældende virksomheders størrelse, den 
sektor, som de opererer indenfor, og deres 
struktur, til, hvor kompleks den 
pågældende produktteknologi er, og til 
produktionsprocessens seriemæssige 
karakter.

Det skal råde over de fornødne midler til 
at udføre de tekniske og administrative 
opgaver, der er forbundet med 
overensstemmelsesvurderingsarbejdet på 
en passende måde, og det skal have 
adgang til alt nødvendigt udstyr og alle 
nødvendige faciliteter.

7. Det personale, der udfører 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne
, skal have:

a) en solid teknisk og faglig uddannelse 
inden for alle de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
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som organets bemyndigelse dækker

b) et tilstrækkeligt kendskab til kravene 
vedrørende de vurderinger, de foretager, 
og den nødvendige bemyndigelse til at 
udføre disse vurderinger

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en 
tilstrækkelig forståelse af de væsentlige 
krav, de relevante harmoniserede 
standarder og EU's relevante 
harmoniseringslovgivning og 
gennemførelsesbestemmelser

d) den nødvendige færdighed i at 
udarbejde de attester, redegørelser og 
rapporter, som dokumenterer, at der er 
blevet foretaget vurderinger.

8. Der skal være sikkerhed for 
overensstemmelsesvurderingsorganernes, 
deres øverste ledelses og 
vurderingspersonalets uvildighed.

Aflønningen af et 
overensstemmelsesvurderingsorgans 
øverste ledelse og vurderingspersonale må 
ikke afhænge af, hvor mange vurderinger 
de udfører, eller hvordan vurderingerne 
falder ud.

9. 
Overensstemmelsesvurderingsorganerne 
skal tegne ansvarsforsikring, medmindre 
staten har overtaget ansvaret efter 
national lov, eller medlemsstaten selv er 
direkte ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen.

10. 
Overensstemmelsesvurderingsorganets 
personale har tavshedspligt med hensyn 
til alle oplysninger, det kommer i 
besiddelse af ved udførelsen af sine 
opgaver i henhold til artikel 6, litra d), 
eller enhver bestemmelse i en national 
lov, som gennemfører den, undtagen over 
for de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. 
Ejendomsrettigheder beskyttes.
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Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 387
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 6 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6d

Bemyndigede 
overensstemmelsesvurderingsorganers 

forpligtelser

1. Det bemyndigede 
overensstemmelsesvurderingsorgan skal 
foretage overensstemmelsesvurdering i 
henhold til en 
overensstemmelsesvurderingsordning, der 
er udpeget efter artikel 6, litra a).

2. Hvis et bemyndiget 
overensstemmelsesvurderingsorgan 
finder, at de krav, der er fastsat i 
overensstemmelsesvurderingsordningen, 
ikke er opfyldt af importøren, skal det 
anmode importøren om at afhjælpe dette 
og udsteder ikke en 
overensstemmelsesattest.

3. Hvis et bemyndiget 
overensstemmelsesvurderingsorgan i 
forbindelse med 
overensstemmelsesovervågning, efter at 
der er udstedt en attest, finder, at et 
produkt ikke længere opfylder kravene, 
anmoder det importøren om straks at 
afhjælpe dette og suspenderer eller 
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inddrager om nødvendigt attesten.

4. Hvis der ikke træffes afhjælpende 
foranstaltninger, eller hvis disse ikke har 
den ønskede virkning, skal det 
bemyndigede organ efter 
omstændighederne begrænse, suspendere 
eller inddrage eventuelle attester.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 388
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

1. Inden den 31. marts hvert år skal alle 
operatører fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Se definitionen af 
"operatør" ovenfor.

Ændringsforslag 389
Ska Keller
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for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

1. Inden den 31. marts hvert år skal alle 
operatører fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Se definitionen af 
"operatør" ovenfor.

Ændringsforslag 390
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

1. Inden den 31. marts hvert år skal
importøren af mineraler eller metaller, som 
er omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. de

Ændringsforslag 391
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

1. Inden den 31. marts hvert år skal alle 
operatører fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Alle ændringsforslag til artikel 7 afspejler de mere begrænsede auditkrav i artikel 6 og det 
bredere dækningsområde for virksomheder. Ifølge OECD's due diligence-retningslinjer skal 
kun flaskehalse have foretaget audit, men enhver er underlagt krav om rapportering og 
offentliggørelse som fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag 392
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

1. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige operatør af mineraler eller 
metaller, som er omfattet af denne 
forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en
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Ændringsforslag 393
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn, adresse og fuldstændige 
kontaktoplysninger på den ansvarlige 
importør og en beskrivelse af 
vedkommendes kommercielle aktiviteter

a) navn, adresse og fuldstændige 
kontaktoplysninger på importøren og en 
beskrivelse af vedkommendes 
kommercielle aktiviteter

Or. de

Ændringsforslag 394
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uafhængige tredjepartsauditter 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder i den ændrede 
forordning. Med et bredere dækningsområde for virksomheder stilles der ikke krav til alle 
omfattede operatører om at få foretaget en uafhængig tredjepartsaudit. Dette er kun et krav til 
de operatører, som er anført i bilag II, som afspejlet i ændringsforslagene til artikel 6 
ovenfor.

Ændringsforslag 395
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uafhængige tredjepartsauditter 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne definition afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder i den ændrede 
forordning. Med et bredere dækningsområde for virksomheder stilles der ikke krav til alle 
omfattede operatører om at få foretaget en uafhængig tredjepartsaudit. Dette er kun et krav til 
de operatører, som er anført i bilag Ia, som afspejlet i ændringsforslagene til artikel 6 
ovenfor.

Ændringsforslag 396
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uafhængige tredjepartsauditter 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 397
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uafhængige tredjepartsauditter
gennemført i overensstemmelse med 

c) den attest, der er udstedt som resultat af 
den overensstemmelsesvurdering, der blev
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artikel 6 i denne forordning. gennemført af en tredjepart i 
overensstemmelse med artikel 6 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 398
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
oplysninger over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår om andelen af 
mineraler med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde indkøbte mineraler, 
som bekræftet ved uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse 
med artikel 6 i denne forordning.

2. Inden den 31. marts hvert år skal andre 
operatører end bilag II-operatører også
fremlægge ledelsesrapporter med følgende
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Med et bredere dækningsområde for virksomheder stilles der forskellige rapporteringskrav til 
operatørerne afhængigt af deres placering i forsyningskæden. I overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer er udpegede flaskehalse i henhold til bilag II underlagt 
yderligere rapporteringskrav i form af tredjepartsauditter. Rapporteringskravene i denne 
artikel gælder til gengæld for andre operatører. Disse krav afspejler kravene i OECD's due 
diligence-retningslinjer.
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Ændringsforslag 399
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
oplysninger over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår om andelen af 
mineraler med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde indkøbte mineraler, 
som bekræftet ved uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse 
med artikel 6 i denne forordning.

2. Inden den 31. marts hvert år skal andre 
operatører end bilag Ia-operatører også
fremlægge ledelsesrapporter med følgende
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Med et bredere dækningsområde for virksomheder stilles der forskellige rapporteringskrav til 
operatørerne afhængigt af deres placering i forsyningskæden. I overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer er udpegede flaskehalse i henhold til bilag Ia underlagt 
yderligere rapporteringskrav i form af tredjepartsauditter. Rapporteringskravene i denne 
artikel gælder til gengæld for andre operatører. Disse krav afspejler kravene i OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Ændringsforslag 400
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 31. marts hvert år skal den 2. Inden den 31. marts hvert år skal
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ansvarlige importør af mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge
oplysninger over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår om andelen af 
mineraler med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde indkøbte mineraler, 
som bekræftet ved uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse 
med artikel 6 i denne forordning.

virksomheder længere nede i 
forsyningskæden ligeledes fremlægge 
forvaltningsrapporter, der indeholder 
følgende oplysninger over for 
medlemsstatens kompetente myndigheder 
vedrørende det foregående kalenderår:

a) operatørens due diligence-politik for 
forsyningskæde, herunder operatørens 
forvaltningsstruktur med ansvar for due 
diligence og den direkte ansvarlige person

b) operatørens system til sikring af 
kontrol og gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden, herunder de 
skridt man har taget for at identificere 
aktører tidligere i forsyningskæden og 
vurdere deres due diligence-praksis

c) navn og adresse på de enkelte aktører 
tidligere i forsyningskæden som 
identificeret af operatøren i henhold til 
artikel 4 og 5

d) uafhængige tredjepartsauditter af de 
enkelte aktører tidligere i 
forsyningskæden, som er udført i 
overensstemmelse med dækningsområdet, 
målet og principperne i artikel 6 i 
forordningen som identificeret af 
operatøren i henhold til artikel 4 og 5

e) potentielle eller faktiske risici som 
identificeret af operatøren og 
foranstaltninger, som operatøren har 
truffet for at håndtere risici i løbet af 
rapporteringsperioden i henhold til artikel 
5

f) foranstaltninger truffet af operatøren 
for at styrke sin due diligence-indsats i 
rapporteringsperioden.

Or. en
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Ændringsforslag 401
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
oplysninger over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår om andelen af 
mineraler med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde indkøbte mineraler, 
som bekræftet ved uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning.

2. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige operatør af mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
oplysninger over for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår om andelen af 
mineraler med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde indkøbte mineraler, 
som bekræftet ved uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 402
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operatørens due diligence-politik for 
forsyningskæden, herunder operatørens 
forvaltningsstruktur med ansvar for due 
diligence og den direkte ansvarlige person

Or. en

Begrundelse

Afspejler OECD's ramme med fem trin vedrørende risikobaseret due diligence i 
mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til OECD's retningslinjer.



PE549.420v02-00 232/331 AM\1055294DA.doc

DA

Ændringsforslag 403
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatørens system til sikring af 
kontrol og gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden, herunder de 
skridt man har taget for at identificere 
aktører tidligere i forsyningskæden og 
vurdere deres due diligence-praksis

Or. en

Begrundelse

Afspejler OECD's ramme med fem trin vedrørende risikobaseret due diligence i 
mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til OECD's retningslinjer.

Ændringsforslag 404
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og adresse på de enkelte bilag Ia-
aktører i forsyningskæden som 
identificeret af operatøren i henhold til 
artikel 4 og 5

Or. en



AM\1055294DA.doc 233/331 PE549.420v02-00

DA

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 4 og 5 ovenfor og OECD's ramme med fem trin vedrørende 
risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til OECD's 
retningslinjer.

Ændringsforslag 405
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uafhængige tredjepartsauditter af de 
enkelte bilag Ia-aktører i 
forsyningskæden, som er udført i 
overensstemmelse med dækningsområdet, 
målet og principperne i artikel 6 i 
forordningen som identificerer at 
operatøren i henhold til artikel 4 og 5

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 4, 5 og 6 ovenfor og OECD's ramme med fem trin 
vedrørende risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til 
OECD's retningslinjer. Operatører, der ikke er medtaget i bilag Ia, skal ikke gennemføre 
uafhængige tredjepartsauditter. Men som led i deres due diligence skal de imidlertid 
identificere alle relevante flaskehalse i deres forsyningskæder, jf. bilag Ia, samt indhente og 
revidere de tredjepartsauditter, der gennemføres af deres due diligence.

Ændringsforslag 406
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e (nyt)



PE549.420v02-00 234/331 AM\1055294DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) potentielle eller faktiske risici som 
identificeret af operatøren og 
foranstaltninger, som operatøren har 
truffet for at håndtere risici i løbet af 
rapporteringsperioden i henhold til artikel 
5

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 5 ovenfor og OECD's ramme med fem trin vedrørende 
risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til OECD's 
retningslinjer. Det er af central betydning, at virksomhederne offentliggør rapporter om de 
risici, de har identificeret i deres forsyningskæder, samt hvad de har gjort for at afhjælpe 
disse. Disse oplysninger er vigtige for andre virksomheders due diligence-indsats samt for 
forbrugere, investorer og andre parter.

Ændringsforslag 407
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger truffet af operatøren 
for at styrke sin due diligence-indsats i 
rapporteringsperioden.

Or. en

Begrundelse

Due diligence er en løbende og fleksibel proces. Dermed giver den operatørerne mulighed for 
at forbedre deres due diligence-processer med tiden. Dette kan omfatte udvikling af bedre 
systemer, opbygning af forhandlingskraft og relationer med leverandører og samarbejde med 
andre virksomheder eller brancheordninger. Det er imidlertid meget vigtigt, at der foreligger 
et krav om, at virksomhederne klart skal tilkendegive, hvordan de planlægger at gennemføre 
rettidige forbedringer i de tilfælde, hvor deres due diligence er fundet mangelfuld.
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Ændringsforslag 408
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) operatørens due diligence-politik for 
forsyningskæden, herunder operatørens 
forvaltningsstruktur med ansvar for due 
diligence og den direkte ansvarlige person

Or. en

Begrundelse

Afspejler OECD's ramme med fem trin vedrørende risikobaseret due diligence i 
mineralforsyningskæde som beskrevet i Bilag I til OECD's retningslinjer.

Ændringsforslag 409
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) operatørens system til sikring af 
kontrol og gennemsigtighed i 
ressourceforsyningskæden, herunder de 
skridt man har taget for at identificere 
aktører tidligere i forsyningskæden og 
vurdere deres due diligence-praksis

Or. en

Begrundelse

Afspejler OECD's ramme med fem trin vedrørende risikobaseret due diligence i 
mineralforsyningskæden som beskrevet i Bilag I til OECD's retningslinjer.
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Ændringsforslag 410
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn og adresse på de enkelte bilag II-
aktører i forsyningskæden som 
identificeret af operatøren i henhold til 
artikel 4 og 5

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 4 og 5 ovenfor og OECD's ramme med fem trin vedrørende 
risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i Bilag I til OECD's 
retningslinjer.

Ændringsforslag 411
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uafhængige tredjepartsauditter af de 
enkelte bilag II-aktører i 
forsyningskæden, som er udført i 
overensstemmelse med dækningsområdet, 
målet og principperne i artikel 6 i 
forordningen som identificerer at 
operatøren i henhold til artikel 4 og 5

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 4, 5 og 6 ovenfor og OECD's ramme med fem trin 
vedrørende risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til 
OECD's retningslinjer. Operatører, der ikke er medtaget i bilag II, skal ikke gennemføre 
uafhængige tredjepartsauditter. Men som led i deres due diligence skal de imidlertid 
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identificere alle relevante flaskehalse i deres forsyningskæder, jf. bilag II, samt indhente og 
revidere de tredjepartsauditter, der gennemføres af deres due diligence.

Ændringsforslag 412
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) potentielle eller faktiske risici som 
identificeret af operatøren og 
foranstaltninger, som operatøren har 
truffet for at håndtere risici i løbet af 
rapporteringsperioden i henhold til artikel 
5

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringerne af artikel 5 ovenfor og OECD's ramme med fem trin vedrørende 
risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden som beskrevet i bilag I til OECD's 
retningslinjer. Det er af central betydning, at virksomhederne offentliggør rapporter om de 
risici, de har identificeret i deres forsyningskæder, samt hvad de har gjort for at afhjælpe 
disse. Disse oplysninger er vigtige for andre virksomheders due diligence-indsats samt for 
forbrugere, investorer og andre parter.

Ændringsforslag 413
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger truffet af operatøren 
for at styrke sin due diligence-indsats i 
rapporteringsperioden.

Or. en
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Begrundelse

Due diligence er en løbende og fleksibel proces. Dermed giver den operatørerne mulighed for 
at forbedre deres due diligence-processer med tiden. Dette kan omfatte udvikling af bedre 
systemer, opbygning af forhandlingskraft og relationer med leverandører og samarbejde med 
andre virksomheder eller brancheordninger. Det er imidlertid meget vigtigt, at der foreligger 
et krav om, at virksomhederne klart skal tilkendegive, hvordan de planlægger at gennemføre 
rettidige forbedringer i de tilfælde, hvor deres due diligence er fundet mangelfuld.

Ændringsforslag 414
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

3. Inden den 31. marts hvert år skal bilag 
II-operatører ligeledes fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og de differentierede 
rapporteringskrav, jf. ovenfor. Dette ændringsforslag er også vigtigt med henblik på at sikre, 
at den foreslåede liste over ansvarlige aktører og operatører i artikel 8 rent faktisk kun 
indeholder de aktører og operatører, der har opfyldt deres due diligence-forpligtelser som 
dokumenteret ved tredjepartsauditrapporter.

Ændringsforslag 415
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

3. Inden den 31. marts hvert år skal bilag 
II-operatører ligeledes fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og de differentierede 
rapporteringskrav, jf. ovenfor. Dette ændringsforslag er også vigtigt med henblik på at sikre, 
at den foreslåede liste over ansvarlige aktører og operatører i artikel 8 rent faktisk kun 
indeholder de aktører og operatører, der har opfyldt deres due diligence-forpligtelser som 
dokumenteret ved tredjepartsauditrapporter.

Ændringsforslag 416
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

3. Inden den 31. marts hvert år skal
importøren af metaller, som er omfattet af 
denne forordning, fremlægge følgende 
oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. de

Ændringsforslag 417
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

3. Inden den 31. marts hvert år skal
operatører tidligere i forsyningskæden 
ligeledes fremlægge følgende oplysninger 
for medlemsstatens kompetente 
myndigheder vedrørende det foregående 
kalenderår:

Or. en

Ændringsforslag 418
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige importør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

3. Inden den 31. marts hvert år skal den 
ansvarlige operatør af metaller, som er 
omfattet af denne forordning, fremlægge 
følgende oplysninger for medlemsstatens 
kompetente myndigheder vedrørende det 
foregående kalenderår:

Or. en

Ændringsforslag 419
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og adresse på alle ansvarlige 
smelterier eller forædlingsvirksomheder i 
importørens forsyningskæde 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Overflødig, idet rapporteringskravet kun gælder for bilag II-operatører.

Ændringsforslag 420
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og adresse på alle ansvarlige 
smelterier eller forædlingsvirksomheder i 
importørens forsyningskæde 

udgår

Or. en

Begrundelse

Overflødig, idet rapporteringskravet kun gælder for bilag Ia-operatører.

Ændringsforslag 421
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og adresse på alle ansvarlige 
smelterier eller forædlingsvirksomheder i 
importørens forsyningskæde 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 422
Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn og adresse på alle ansvarlige
smelterier eller forædlingsvirksomheder i 
importørens forsyningskæde

a) navn og adresse på alle smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde

Or. de

Ændringsforslag 423
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de 
ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

b) uafhængige tredjepartsauditter, som er 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning, og

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og de differentierede 
rapporteringskrav, jf. ovenfor. Bilag II-operatører skal udføre uafhængige 
tredjepartsauditter, jf. artikel 6 og OECD's due diligence-vejledning, OECD's femtrins ramme 
for risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden, Trin 4. Det er af central betydning, 
at disse oplysninger udgør en del af operatørens offentlige rapportering.

Ændringsforslag 424
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de 
ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

b) uafhængige tredjepartsauditter, som er 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning, og

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og de differentierede 
rapporteringskrav, jf. ovenfor. Bilag Ia-operatører skal gennemføre uafhængige 
tredjepartsauditter, jf. artikel 6 i OECD's due diligence-vejledning. OECD's ramme med fem 
trin vedrørende risikobaseret due diligence i mineralforsyningskæden, Trin 4. Det er meget 
vigtigt, at disse oplysninger medtages i operatørens offentlige rapportering.

Ændringsforslag 425
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de 
ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
-principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle 
smelterier eller forædlingsvirksomheder i 
importørens forsyningskæde, som er 
gennemført i overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
-principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

Or. de



PE549.420v02-00 244/331 AM\1055294DA.doc

DA

Ændringsforslag 426
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de 
ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

b) uafhængige tredjepartsauditter, som er 
gennemført i overensstemmelse med 
artikel 6 i denne forordning, og

Or. en

Ændringsforslag 427
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) uafhængige tredjepartsauditter af alle de 
ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

b) certifikater fra det uafhængige
vurderingsorgan for tredjepartsauditter af 
alle de ansvarlige smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i importørens 
forsyningskæde, som er gennemført i 
overensstemmelse med det 
anvendelsesområde og de revisionsmål og
-principper, der er fastsat i artikel 6 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 



AM\1055294DA.doc 245/331 PE549.420v02-00

DA

følgende holdning.

Ændringsforslag 428
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andelen af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
i forhold til den samlede mængde
mineraler, som er indkøbt af hvert 
smelteri eller hver forædlingsvirksomhed, 
som bekræftet ved uafhængige
tredjepartsauditter.

c) oplysninger om andelen af omfattede 
ressourcer med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde omfattede 
ressourcer, som er indkøbt, som bekræftet 
ved de uafhængige tredjepartsauditter i 
overensstemmelse med artikel 6 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændring af "mineraler" til "omfattede ressourcer" for at afspejle et bredere dækningsområde 
for materialer, jf. ovenfor. Afspejler ligeledes den bredere vifte af omfattede virksomheder og 
de differentierede rapporteringskrav, jf. artikel 6.

Ændringsforslag 429
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andelen af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
i forhold til den samlede mængde
mineraler, som er indkøbt af hvert 
smelteri eller hver forædlingsvirksomhed, 
som bekræftet ved uafhængige

c) oplysninger om andelen af omfattede 
ressourcer med oprindelse i konfliktramte 
områder og højrisikoområder i forhold til 
den samlede mængde omfattede 
ressourcer, som er indkøbt, som bekræftet 
ved de uafhængige tredjepartsauditter i 
overensstemmelse med artikel 6 i denne 
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tredjepartsauditter. forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændring af "mineraler" til "omfattede ressourcer" for at afspejle et bredere dækningsområde 
for materialer, jf. ovenfor. Afspejler ligeledes den bredere vifte af omfattede virksomheder og 
de differentierede rapporteringskrav, jf. artikel 6.

Ændringsforslag 430
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andelen af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder 
i forhold til den samlede mængde
mineraler, som er indkøbt af hvert 
smelteri eller hver forædlingsvirksomhed, 
som bekræftet ved uafhængige
tredjepartsauditter.

c) oplysninger om andelen af ressourcer
med oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder i forhold til den samlede 
mængde ressourcer, som er indkøbt, som 
bekræftet ved de uafhængige
tredjepartsauditter i overensstemmelse 
med artikel 6 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 431
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 

4. Operatører, skal stille alle de 
oplysninger, som er indsamlet i forbindelse 
med vedkommendes due diligence-praksis 
i forsyningskæden, til rådighed for 
opkøbere længere fremme i kæden under 
behørig hensyntagen til 
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længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer som 
bekræftet ved de uafhængige 
tredjepartsauditter i overensstemmelse 
med artikel 6 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og sikrer, at rapporteringskravene er i 
overensstemmelse med OECD's retningslinjer, hvori man tager hensyn til problemer med 
fortrolighed og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 432
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 
længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

4. Operatører skal stille alle de 
oplysninger, som er indsamlet i forbindelse 
med vedkommendes due diligence-praksis 
i forsyningskæden, til rådighed for 
opkøbere længere fremme i kæden under 
behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og sikrer, at rapporteringskravene er i 
overensstemmelse med OECD's retningslinjer, hvori man tager hensyn til problemer med 
fortrolighed og konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 433
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 
længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

4. Importøren af mineraler eller metaller, 
som er omfattet af denne forordning, skal 
stille alle de oplysninger, som er indsamlet 
i forbindelse med vedkommendes due 
diligence-praksis i forsyningskæden, til 
rådighed for opkøbere længere fremme i 
kæden under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. de

Ændringsforslag 434
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 
længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

4. Operatører skal stille alle de 
oplysninger, som er indsamlet i forbindelse 
med vedkommendes due diligence-praksis 
i forsyningskæden, til rådighed for 
opkøbere længere fremme i kæden under 
behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer i 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 435
Pablo Zalba Bidegain
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 
længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

4. Den ansvarlige operatør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal stille alle de oplysninger, 
som er indsamlet i forbindelse med 
vedkommendes due diligence-praksis i 
forsyningskæden, til rådighed for opkøbere 
længere fremme i kæden under behørig 
hensyntagen til forretningshemmeligheder 
og andre konkurrencemæssige faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 436
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn,
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

5. Operatører skal offentliggøre 
oplysninger i overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer og i
bredest mulige forstand, bl.a. på internettet, 
om sin due diligence-politik og -praksis for 
ansvarlig tilvejebringelse. I denne rapport 
skal der redegøres for de foranstaltninger, 
som operatøren har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indeholde eventuelle uafhængige 
tredjepartsauditter af ansvarlige bilag II-
aktører i operatørforsyningskæden under 
behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. en
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Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og sikrer, at rapporteringskravene er i 
overensstemmelse med OECD-retningslinjerne. Dette omfatter et krav om offentliggørelse af 
fuldstændige tredjepartsauditter som beskrevet i f.eks. 3T-tillægget, Trin 5 A.2.1.

Ændringsforslag 437
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn,
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

5. Operatører skal offentliggøre 
oplysninger i overensstemmelse med 
OECD's due diligence-retningslinjer og i
bredest mulige forstand, bl.a. på internettet, 
om sin due diligence-politik og -praksis for 
ansvarlig tilvejebringelse. I denne rapport 
skal der redegøres for de foranstaltninger, 
som operatøren har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold eventuelle uafhængige 
tredjepartsauditter af ansvarlige bilag Ia-
aktører i operatørforsyningskæden under 
behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. en

Begrundelse

Afspejler den bredere vifte af omfattede virksomheder og sikrer, at rapporteringskravene er i 
overensstemmelse med OECD-retningslinjerne. Dette omfatter et krav om offentliggørelse af 
fuldstændige tredjepartsauditter som beskrevet i f.eks. 3T-tillægget, Trin 5 A.2.1.

Ændringsforslag 438
Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn, 
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

5. Importøren af mineraler eller metaller, 
som er omfattet af denne forordning, skal 
hvert år fremlægge en rapport for 
offentligheden i bredest mulige forstand, 
bl.a. på internettet, om sin due diligence-
politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn, 
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. de

Ændringsforslag 439
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 

5. Operatører skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om deres due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som
operatøren har truffet for at gennemføre 
sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indeholde eventuelle uafhængige 
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fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn,
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

tredjepartsauditter af operatører tidligere i 
processen i operatørernes forsyningskæde
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 440
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den ansvarlige importør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige importør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn, 
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

5. Den ansvarlige operatør af mineraler 
eller metaller, som er omfattet af denne 
forordning, skal hvert år fremlægge en 
rapport for offentligheden i bredest mulige 
forstand, bl.a. på internettet, om sin due 
diligence-politik og -praksis for ansvarlig 
tilvejebringelse. I denne rapport skal der 
redegøres for de foranstaltninger, som den 
ansvarlige operatør har truffet for at 
gennemføre sine forpligtelser vedrørende 
forvaltningssystemer og risikostyring som 
fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den 
skal indehold et resumé af de gennemførte 
tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn, 
under behørig hensyntagen til 
forretningshemmeligheder og andre 
konkurrencemæssige faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 441
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ansvarlige bilag II-aktører uden for 
Den Europæiske Unions område kan 
fremlægge følgende for en medlemsstats 
kompetente myndighed for at blive 
medtaget i denne myndigheds rapporter i 
henhold til artikel 15, stk. 1, og på den i 
artikel 8 omtalte liste:

a) dokumentation i overensstemmelse med 
ovenstående stk. 1 og 3 og

b) en skriftlig erklæring om 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer, som ligeledes 
indeholder aktørens navn, adresse, 
fuldstændige kontraktoplysninger og en 
beskrivelse af dens kommercielle 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen åbner listen over ansvarlige aktører i artikel 8 for bilag II-aktører, som er 
hjemmehørende uden for Den Europæiske Unions område. Dette vil give EU mulighed for at 
udnytte sin kommercielle indflydelse til at påvirke andre virksomheders og dele af 
forsyningskædens indkøbsadfærd og samtidig lette anvendelsen af due diligence for andre 
europæiske virksomheder end bilag II-operatører. Disse virksomheder skal fremlægge garanti 
for, at de udøver due diligence som krævet i denne forordning.

Ændringsforslag 442
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ansvarlige bilag Ia-aktører uden for 
Den Europæiske Unions område kan 
fremlægge følgende for en medlemsstats 
kompetente myndighed for at blive 
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medtaget i denne myndigheds rapporter i 
henhold til artikel 15, stk. 1, og på den i 
artikel 8 omtalte liste:

a) dokumentation i overensstemmelse med 
ovenstående stk. 1 og 3 og

b) en skriftlig erklæring om 
overensstemmelse med OECD's due 
diligence-retningslinjer, som ligeledes 
indeholder aktørens navn, adresse, 
fuldstændige kontraktoplysninger og en 
beskrivelse af dens kommercielle 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen åbner listen over ansvarlige aktører i artikel 8 for bilag Ia-aktører, som er 
hjemmehørende uden for Den Europæiske Unions område. Dette vil give EU mulighed for at 
udnytte sin kommercielle indflydelse til at påvirke andre virksomheders og dele af 
forsyningskædens indkøbsadfærd og samtidig lette anvendelsen af due diligence for andre 
europæiske virksomheder end bilag Ia-operatører. Disse virksomheder skal fremlægge 
garanti for, at de udøver due diligence som krævet i denne forordning.

Ændringsforslag 443
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Ansvarlige bilag Ia-aktører uden for 
Den Europæiske Unions område kan 
fremlægge følgende for en medlemsstats 
kompetente myndighed for at blive 
medtaget i denne myndigheds rapporter i 
henhold til artikel 15, stk. 1, og på den i 
artikel 8 omtalte liste:

a) dokumentation i overensstemmelse med 
ovenstående stk. 1 og 3 og

b) en skriftlig erklæring om 
overensstemmelse med OECD's due 
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diligence-retningslinjer, som ligeledes 
indeholder aktørens navn, adresse, 
fuldstændige kontraktoplysninger og en 
beskrivelse af dens kommercielle 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette gør det muligt at tilføje ikke-europæiske flaskehalse til listen over ansvarlige 
operatører, hvis de også er ansvarlige, hvilket skaber øget gennemsigtighed for operatører 
længere nede i forsyningskæden.

Ændringsforslag 444
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Smelteriernes og 
forædlingsvirksomhedernes forpligtelser 

med hensyn til due diligence-praksis

1. Europæiske smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som importerer 
og forarbejder malme og koncentrater 
deraf, er forpligtet til at indføre EU-
ordningen om due diligence-praksis i 
forsyningskæden eller en tilsvarende due 
diligence-ordning, hvis overensstemmelse 
er anerkendt af EU's 
certificeringsmyndigheder.

2. EU's certificeringsmyndigheder sikrer, 
at smelterierne og 
forædlingsvirksomhederne indfører EU-
ordningen om due diligence-praksis 
korrekt. Ved manglende overholdelse af 
disse forpligtelser sender myndighederne 
smelteriet eller forædlingsvirksomheden 
en meddelelse desangående med 
anmodning om at træffe de fornødne 
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udbedrende foranstaltninger for at 
opfylde kravene i EU-ordningen om due 
diligence-praksis. Ved vedvarende 
manglende overholdelse pålægger EU's 
certificeringsmyndigheder sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning. 
Sanktionerne bortfalder, når smelteriet 
eller forædlingsvirksomheden overholder 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

De europæiske smelterier og forædlingsvirksomheder er nøgleaktører i forsyningskæden, 
eftersom de optræder på det tidspunkt, hvor malmene og koncentraterne deraf forarbejdes. 
Derfor er de bedst i stand til at indsamle, formidle og kontrollere oplysninger om 
mineralernes oprindelse og de forskellige operatører, som har haft ansvaret herfor. Af denne 
grund bør forordningen være bindende for dem.

Ændringsforslag 445
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Brancheordninger

1. Relevante industrisammenslutninger 
kan i overgangsperioden indsende 
ansøgning til Kommissionen om at få en 
brancheordning anerkendt som værende 
lig de i denne forordning fastlagte krav.

Ansøgningen skal underbygges med 
dokumentation og oplysninger.

2. De i stk. 1 omhandlede ansøgninger 
kan kun indgives for så vidt angår 
brancheordninger, der eksisterer på 
tidspunktet for denne forordning.

3. Finder Kommissionen på grundlag af 
den dokumentation og de oplysninger, der 
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forelægges i henhold til denne artikels stk. 
1, at brancheordningen, når denne 
implementeres på effektiv vis af en 
ansvarlig operatør, sætter denne 
ansvarlige operatør i stand til at opfylde 
sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 5, 
6 og 7, tilstår Kommissionen 
ækvivalensanerkendelse.

4. Interesserede parter underretter 
Kommissionen om alle ændringer eller 
ajourføringer af brancheordningen, til 
hvilken der er tilstået 
ækvivalensanerkendelse i 
overensstemmelse med stk. 3.

5. Kommissionen tilbagekalder 
ækvivalensanerkendelsen, hvis det 
fastslås, at ændringer i en 
brancheordning kompromitterer en 
ansvarlig operatørs evne til at efterleve 
sine forpligtelser, jf. artikel 4, 5, 6 og 7, 
eller hvis gentagne eller væsentlige 
tilfælde af ansvarlige operatørers 
manglende efterlevelse hidfører fra 
mangler ved ordningen.

6. Kommissionen opretter og ajourfører et 
internetbaseret register over 
brancheordninger, der er tilstået 
ækvivalensanerkendelse.

7. Ansvarlige importører af mineraler og 
metaller, der kan fastslås at være blevet 
tilvejebragt udelukkende fra parter, der er 
certificeret af en brancheordning, der er 
tilstået ækvivalensanerkendelse, eller som 
selv er blevet certificeret af en 
brancheordning, der er blevet tilstået 
ækvivalensanerkendelse, fritages fra 
uafhængig tredjepartsauditter. Denne 
certificering fremsendes efterfølgende til 
de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 446
Iuliu Winkler
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Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Brancheordninger

1. Relevante industrisammenslutninger 
kan i overgangsperioden indsende 
ansøgning til Kommissionen om at få en 
brancheordning akkrediteret i henhold til 
kravene i denne forordning. Ansøgningen 
skal underbygges med dokumentation og 
oplysninger.

2. De i stk. 1 omhandlede ansøgninger 
kan kun indgives for så vidt angår 
brancheordninger, der eksisterer på 
tidspunktet for denne forordning.

3. Finder Kommissionen på grundlag af 
den dokumentation og de oplysninger, der 
forelægges i henhold til denne artikels stk. 
1, at brancheordningen, når denne 
implementeres på effektiv vis af en 
ansvarlig importør, sætter denne 
ansvarlige importør i stand til at opfylde 
sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 5, 
6 og 7, tilstår Kommissionen 
akkrediteringen.

4. Interesserede parter underretter 
Kommissionen om alle ændringer eller 
ajourføringer af brancheordningen, til 
hvilken der er tilstået akkreditering i 
overensstemmelse med stk. 3.

5. Kommissionen tilbagekalder 
akkrediteringen, hvis det fastslås, at 
ændringer i en brancheordning 
kompromitterer en ansvarlig importørs 
evne til at efterleve sine forpligtelser, jf. 
artikel 4, 5, 6 og 7, eller hvis gentagne 
eller væsentlige tilfælde af ansvarlige 
importørers manglende efterlevelse 
hidfører fra mangler ved ordningen.

6. Kommissionen opretter og ajourfører et 
internetbaseret register over 
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brancheordninger, der er tilstået 
akkreditering.

7. Ansvarlige importører af mineraler og 
metaller, der kan fastslås at være blevet 
tilvejebragt udelukkende fra parter, der er 
certificeret af en brancheordning, der er 
tilstået akkreditering, eller som selv er 
blevet certificeret af en brancheordning, 
der er blevet tilstået akkreditering, fritages 
fra uafhængig tredjepartsauditter. Denne 
certificering fremsendes efterfølgende til 
de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 447
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder

Liste over ansvarlige bilag II-aktører

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er listen begrænset til smelterier og forædlingsvirksomheder. De er de relevante 
flaskehalse i forsyningskæderne for mange metaller. De er imidlertid ikke de relevante 
flaskehalse i forsyningskæderne for andre mineraler, der hører under dækningsområdet for 
materialer i den ændrede forordning. Se ovenstående bemærkninger om dækningsområdet for 
materialer. Tilføjelsen af "bilag II-aktører" gør det muligt at udpege andre relevante 
flaskehalse i forsyningskæden og medtage disse på listen.

Ændringsforslag 448
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder

Liste over ansvarlige bilag Ia-aktører

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er listen begrænset til smelterier og forædlingsvirksomheder. De er de relevante 
flaskehalse i forsyningskæderne for mange metaller. De er imidlertid ikke de relevante 
flaskehalse i forsyningskæderne for andre mineraler, der hører under dækningsområdet for 
materialer i den ændrede forordning. Se ovenstående bemærkninger om dækningsområdet for 
materialer. Tilføjelsen af "bilag Ia-aktører" gør det muligt at udpege andre relevante 
flaskehalse i forsyningskæden og medtage disse på listen.

Ændringsforslag 449
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder

Liste over ansvarlige aktører tidligere i
forsyningskæden

Or. en

Begrundelse

Ændringerne af denne artikel sikrer sammen med ændringerne af artikel 7 og 15, at listen 
over ansvarlige aktører kun omfatter aktører fra flaskehalse, der udøver due diligence. I 
henhold til Kommissionens forslag var det tilstrækkeligt, at et smelteri eller en 
forædlingsvirksomhed befandt sig i ansvarlige importørers forsyningskæde. Med de nye 
ændringer skal flaskehalsene bevise, at de rent faktisk er ansvarlige, og Kommissionen skal 
kontrollere dette.
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Ændringsforslag 450
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som
medlemsstaterne fremlægger i deres
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som den 
EU-dækkende kompetente myndighed
fremlægger i sine rapporter i henhold til 
artikel 15, vedtager og offentliggør 
Kommissionen en afgørelse med en liste 
med navne og adresser på ansvarlige 
smelterier og forædlingsvirksomheder, som 
forarbejder mineraler, der er omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 451
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige bilag II-aktører.

Or. en

Begrundelse

Listen i Kommissionens dokument er defineret som en liste over alle smelterier og 
forædlingsvirksomheder i en ansvarlig importørs forsyningskæde, uanset om de pågældende 
smelterier eller forædlingsvirksomheder, i eller uden for EU, opfylder standarderne i OECD's 
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retningslinjer. For at gøre listen til et virkeligt incitament bør de f.eks. offentligt aflægge 
rapport om deres due diligence og stille deres audit til rådighed i overensstemmelse med 
OECD's retningslinjer. Dette system burde også være åbent for 
smelterier/forædlingsvirksomheder, der ikke i øjeblikket befinder sig i europæiske 
virksomheders forsyningskæde.

Ændringsforslag 452
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige bilag Ia-aktører.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag defineres listen som en liste over alle smelterier og 
forædlingsvirksomheder i en ansvarlig importørs forsyningskæde, uanset om de pågældende 
smelterier eller forædlingsvirksomheder, i eller uden for EU, opfylder standarderne i OECD's 
retningslinjer. For at gøre listen til et virkeligt incitament bør de f.eks. offentligt aflægge 
rapport om deres due diligence og stille deres audit til rådighed i overensstemmelse med 
OECD's retningslinjer. Dette system burde også være åbent for 
smelterier/forædlingsvirksomheder, der ikke i øjeblikket befinder sig i europæiske 
virksomheders forsyningskæde.

Ændringsforslag 453
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen, både på 
internettet og gennem hensigtsmæssige 
informations- og 
kommunikationskanaler, en afgørelse med 
en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 454
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på 
ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder, som forarbejder 
mineraler, der er omfattet af denne 
forordning.

1. På grundlag af de oplysninger, som 
medlemsstaterne fremlægger i deres 
rapporter i henhold til artikel 15, vedtager 
og offentliggør Kommissionen en afgørelse 
med en liste med navne og adresser på
ansvarlige aktører tidligere i 
forsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 455
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2



PE549.420v02-00 264/331 AM\1055294DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige smelterier 
og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige bilag II-
aktører, som tilvejebringer mineraler – i 
det mindste delvist – fra konfliktramte 
områder og højrisikoområder.

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for materialer, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 456
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige smelterier 
og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de bilag Ia-aktører, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

Or. en

Begrundelse

Afspejler det bredere dækningsområde for materialer, jf. ovenfor.

Ændringsforslag 457
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige smelterier 
og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige smelterier 
og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Denne liste skal 
udarbejdes under hensyntagen til 
eksisterende tilsvarende due diligence-
ordninger inden for branchen, i offentligt 
regi eller andre steder, der dækker de 
mineraler og metaller, der er omfattet af 
denne forordning i henhold til 
definitionen i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 458
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige smelterier 
og forædlingsvirksomheder, som 
tilvejebringer mineraler – i det mindste 
delvist – fra konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

2. Kommissionen udpeger på den i stk. 1 
omhandlede liste de ansvarlige aktører 
tidligere i værdikæden, som tilvejebringer 
mineraler – i det mindste delvist – fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder.

Or. en

Ændringsforslag 459
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager listen i 
overensstemmelse med modellen i bilag II 
og den forskriftsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's 
sekretariat høres.

3. Kommissionen vedtager listen i 
overensstemmelse med modellen i bilag
III. OECD's sekretariat høres.

Or. en

Begrundelse

Omnummerering af bilag.

Ændringsforslag 460
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager listen i 
overensstemmelse med modellen i bilag II
og den forskriftsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's 
sekretariat høres.

3. Kommissionen vedtager listen i 
overensstemmelse med modellen i bilag II. 
OECD's sekretariat høres.

Or. en

Ændringsforslag 461
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum, men 
senest hver sjette måned. Kommissionen 
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og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige
importører i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, eller navne på smelterier og 
forædlingsvirksomheder i 
forsyningskæden for importører, der ikke 
længere anerkendes som ansvarlige.

fjerner navne på bilag II-aktører fra listen, 
som ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige bilag II-
aktører i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Alle henvisninger til "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder" og "ansvarlige 
importører" ændres til ansvarlige "bilag II-aktører", jf. ovenfor. Ændringerne afspejler det 
forhold, at listen nu omfatter andre udpegede flaskehalse i andre ressourceforsyningskæder 
og ændringer, der har til formål at sikre, at listen ikke indeholder smelterier eller 
forædlingsvirksomheder, der ikke opfylder kravene til due diligence i henhold til denne 
forordning, men som befinder sig i forsyningskæderne for virksomheder, der overholder 
kravene.

Ændringsforslag 462
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 
og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige
importører i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, eller navne på smelterier og 
forædlingsvirksomheder i 
forsyningskæden for importører, der ikke 
længere anerkendes som ansvarlige.

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum, men 
senest hver sjette måned. Kommissionen 
fjerner navne på bilag Ia-aktører fra listen, 
som ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige bilag Ia-
aktører i overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Alle henvisninger til "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder" og "ansvarlige 
importører" ændres til ansvarlige "bilag Ia-aktører", jf. ovenfor. Ændringerne afspejler det 
forhold, at listen nu omfatter andre udpegede flaskehalse i andre ressourceforsyningskæder 
og ændringer, der har til formål at sikre, at listen ikke indeholder smelterier eller 
forædlingsvirksomheder, der ikke opfylder kravene til due diligence i henhold til denne 
forordning, men som befinder sig i forsyningskæderne for virksomheder, der overholder 
kravene.

Ændringsforslag 463
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 
og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige
importører i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, eller navne på smelterier og 
forædlingsvirksomheder i 
forsyningskæden for importører, der ikke 
længere anerkendes som ansvarlige.

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum, men 
senest hver sjette måned. Kommissionen 
fjerner navne på aktører tidligere i 
forsyningskæden fra listen, som ikke 
længere anerkendes af medlemsstaterne 
som ansvarlige aktører tidligere i
forsyningskæden i overensstemmelse med 
artikel 14, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 464
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 

4. Kommissionen ajourfører oplysningerne 
på listen med jævne mellemrum. 
Kommissionen fjerner navne på smelterier 
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og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige 
importører i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, eller navne på smelterier og 
forædlingsvirksomheder i forsyningskæden 
for importører, der ikke længere 
anerkendes som ansvarlige.

og forædlingsvirksomheder fra listen, som 
ikke længere anerkendes af 
medlemsstaterne som ansvarlige 
importører i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 3, eller navne på smelterier og 
forædlingsvirksomheder i forsyningskæden 
for operatører, der ikke længere 
anerkendes som ansvarlige.

Or. en

Ændringsforslag 465
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstatens kompetente myndigheder EU-dækkende kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 466
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger én eller flere 
kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for gennemførelsen af denne 
forordning.

En enkelt EU-dækkende kompetent 
myndighed, som har ansvaret for 
gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 467
Joachim Schuster
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger én eller flere 
kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for gennemførelsen af denne 
forordning.

Hver medlemsstat udpeger én eller flere 
kompetente myndigheder, som får 
importørens rapporter og kontrollerer 
dem for overholdelse af forordningen.

Or. de

Ændringsforslag 468
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler senest tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse Kommissionen de 
kompetente myndigheders navn og 
adresse. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen eventuelle ændringer af de 
kompetente myndigheders navne og 
adresser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 469
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om 
offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en 
liste over kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med modellen i bilag 
III og den forskriftsprocedure, der er 

2. Kommissionen offentliggør, bl.a. på
internettet, alle relevante oplysninger om 
den EU-dækkende kompetente
myndighed.
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omhandlet i artikel 13, stk. 2. 
Kommissionen ajourfører listen 
regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 470
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om 
offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en 
liste over kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med modellen i bilag III
og den forskriftsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2.
Kommissionen ajourfører listen 
regelmæssigt.

2. Kommissionen træffer afgørelse om 
offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en 
liste over kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med modellen i bilag 
III. Kommissionen ajourfører listen 
regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Omnummerering af bilag.

Ændringsforslag 471
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer afgørelse om 
offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en 
liste over kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med modellen i bilag III

2. Kommissionen træffer afgørelse om 
offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en 
liste over kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med modellen i bilag 
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og den forskriftsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 2.
Kommissionen ajourfører listen 
regelmæssigt.

III. Kommissionen ajourfører listen 
regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 472
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige 
importører

Efterfølgende tilsyn af operatører

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 473
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige 
importører

Efterfølgende tilsyn af operatører

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.
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Ændringsforslag 474
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige 
importører

Efterfølgende tilsyn af operatører

Or. en

Ændringsforslag 475
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige
importører

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige
operatører

Or. en

Ændringsforslag 476
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
operatører, som er omfattet af denne 
forordning, overholder kravene i artikel 4, 
5, 6 og 7.
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Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 477
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
operatører, som er omfattet af denne 
forordning, overholder kravene i artikel 4, 
5, 6 og 7.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 478
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om
importørerne af mineraler og metaller, 
som er omfattet af denne forordning, 
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denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7.

Or. de

Ændringsforslag 479
Emma McClarkin
For ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om
selverklærede ansvarlige importører af
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

Or. en

Begrundelse

I denne forordning er "selverklærede" mere hensigtsmæssig end "selvcertificerede".

Ændringsforslag 480
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om 
selvcertificerede ansvarlige operatører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.
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Or. en

Ændringsforslag 481
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, om 
selvcertificerede ansvarlige importører af 
mineraler og metaller, som er omfattet af 
denne forordning, overholder kravene i 
artikel 4, 5, 6 og 7.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder gennemfører passende 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
operatører, som er omfattet af denne 
forordning, overholder kravene i artikel 4, 
5, 6 og 7.

Or. en

Ændringsforslag 482
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en operatørs overholdelse af denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 483
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af ensartede og 
harmoniserede kontrolkriterier og -
standarder, der fastsættes af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne på grundlag af
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 484
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
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mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en operatørs overholdelse af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 485
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en importørs overholdelse af denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 486
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden skal der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
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herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 487
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig importørs overholdelse af
denne forordning.

2. Det i stk. 1 omhandlede tilsyn 
gennemføres på grundlag af en 
risikoanalyse. Desuden kan der foretages 
tilsyn, når en kompetent myndighed er i 
besiddelse af relevante oplysninger, 
herunder på grundlag af begrundet 
mistanke fra tredjemands side vedrørende 
en ansvarlig operatørs overholdelse af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 488
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en undersøgelse af den ansvarlige 
importørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

a) en undersøgelse af operatørens
gennemførelse af due diligence-praksis i 
forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

Or. en
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Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 489
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en undersøgelse af den ansvarlige 
importørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

a) en undersøgelse af operatørens
gennemførelse af due diligence-praksis i 
forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 490
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en undersøgelse af den ansvarlige 
importørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

a) en undersøgelse af importørens
gennemførelse af due diligence-praksis i 
forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

Or. de
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Ændringsforslag 491
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en undersøgelse af den ansvarlige 
importørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

a) en undersøgelse af operatørens
gennemførelse af due diligence-praksis i 
forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

Or. en

Ændringsforslag 492
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en undersøgelse af den ansvarlige
importørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

a) en undersøgelse af den ansvarlige
operatørs gennemførelse af due diligence-
praksis i forsyningskæden, herunder 
forvaltningssystem, risikostyring, 
uafhængige tredjepartsauditter og 
fremlæggelse af oplysninger,

Or. en

Ændringsforslag 493
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en undersøgelse af den fremlagte 
dokumentation og fortegnelser, som 
dokumenterer overholdelse af kravene til 
due diligence-praksis i forsyningskæden

b) en undersøgelse af den fremlagte 
dokumentation og fortegnelser, som 
dokumenterer overholdelse af OECD's due 
diligence-retningslinjer i forsyningskæden

Or. de

Ændringsforslag 494
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en undersøgelse af 
rapporteringskravene i overensstemmelse 
med det anvendelsesområde og de 
revisionsmål og -principper, der er fastsat 
i artikel 7

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringer af rapporteringskravene som fastsat i artikel 7 ovenfor.

Ændringsforslag 495
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en undersøgelse af 
rapporteringskravene i overensstemmelse 
med det anvendelsesområde og de 
revisionsmål og -principper, der er fastsat 
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i artikel 7

Or. en

Begrundelse

Afspejler ændringer af rapporteringskravene som fastsat i artikel 7 ovenfor.

Ændringsforslag 496
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en undersøgelse af 
rapporteringskravene i overensstemmelse 
med det anvendelsesområde og de 
revisionsmål og -principper, der er fastsat 
i artikel 7

Or. en

Ændringsforslag 497
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansvarlige importører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

4. Operatører skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og fremlæggelse af 
dokumentation eller fortegnelser.

Or. en
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Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 498
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansvarlige importører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

4. Operatører skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og fremlæggelse af 
dokumentation eller fortegnelser.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 499
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansvarlige importører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

4. Importørerne skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og fremlæggelse af 
dokumentation eller fortegnelser.

Or. de
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Ændringsforslag 500
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansvarlige importører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

4. Operatører skal tilbyde al nødvendig 
bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 
1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt 
angår adgang til lokaler og fremlæggelse af 
dokumentation eller fortegnelser.

Or. en

Ændringsforslag 501
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansvarlige importører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

4. Ansvarlige operatører skal tilbyde al 
nødvendig bistand til at fremme udførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig 
for så vidt angår adgang til lokaler og 
fremlæggelse af dokumentation eller 
fortegnelser.

Or. en

Ændringsforslag 502
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal offentliggøre en rapport 
med samtlige resultater af eventuelle 
efterfølgende kontroller sammen med en 
rimelig forklaring på resultaterne samt 
enhver dokumentation, som den 
kompetente myndighed har baseret sine 
resultater på.

Or. en

Begrundelse

Et af hovedformålene med forordningen er at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i 
forbindelse med virksomhedernes forsyningspraksisser. Offentliggørelse af disse oplysninger 
støtter dette mål, fordi det sikrer gennemsigtighed med hensyn til forsyningspraksis og 
dermed tilskynder virksomhederne til at tilvejebringe forsyninger på en ansvarlig måde.

Ændringsforslag 503
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal offentliggøre en rapport 
med samtlige resultater af eventuelle 
efterfølgende kontroller sammen med en 
rimelig forklaring på resultaterne samt 
enhver dokumentation, som den 
kompetente myndighed har baseret sine 
resultater på.

Or. en
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Ændringsforslag 504
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal offentliggøre en rapport 
med samtlige resultater af eventuelle 
efterfølgende kontroller sammen med en 
rimelig forklaring på resultaterne samt 
enhver dokumentation, som den 
kompetente myndighed har baseret sine 
resultater på.

Or. en

Ændringsforslag 505
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registre over tilsyn med ansvarlige 
importører

Registre over tilsyn med operatører

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 506
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registre over tilsyn med ansvarlige 
importører

Registre over tilsyn med operatører

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder.

Ændringsforslag 507
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registre over tilsyn med ansvarlige 
importører

Registre over tilsyn med operatører

Or. en

Ændringsforslag 508
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder fører et 
register over de i artikel 10, stk. 1, 
omhandlede tilsyn med angivelse af bl.a. 
arten og resultaterne af disse og eventuelle 
udbedrende foranstaltninger, der er påbudt 
i medfør af artikel 14, stk. 2.

Den EU-dækkende kompetente
myndighed fører et register over de i 
artikel 10, stk. 1, omhandlede tilsyn med 
angivelse af bl.a. arten og resultaterne af 
disse og eventuelle udbedrende 
foranstaltninger, der er påbudt i medfør af 
artikel 14, stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 509
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders
tilsynsregistre opbevares i mindst 5 år.

Den EU-dækkende kompetente
myndigheds tilsynsregistre opbevares i 
mindst 5 år.

Or. en

Ændringsforslag 510
Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Indførelse af et EU-ansvarlighedsmærke 
for import af mineraler til virksomheder 

længere fremme i 
mineralforsyningskæden

1. Virksomheder, der arbejder længere 
fremme i forsyningskæden, og som 
beslutter at indføre due diligence-
ordninger på grundlag af OECD-
retningslinjerne eller sektorinitiativer om 
tilsvarende due diligence-praksis, får af 
Kommissionen tildelt et EU-
ansvarlighedsmærke for import af 
mineraler.

2. Europæiske virksomheder, der ønsker 
certificering, indsender en ansøgning til 
Kommissionen med angivelse af de due 
diligence-foranstaltninger, de indfører.
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3. På grundlag af nogle forud fastsatte 
kriterier certificerer Kommissionen EU-
virksomheder, der arbejder længere 
fremme i mineralforsyningskæden. 
Kommissionen tager udgangspunkt i 
OECD-retningslinjerne for due diligence-
praksis ved fastlæggelse af kriterierne for 
tildeling af mærket og kan rette 
henvendelse til OECD's sekretariat i den 
forbindelse. Betingelserne for tildeling af 
EU-ansvarlighedsmærket for import af 
mineraler skal være lige så strenge som i 
OECD's certificeringsordning.

4. Kommissionen kan anerkende 
overensstemmelsen mellem EU-systemet 
for due diligence-praksis og due 
diligence-ordninger, som allerede er 
indført i nogle virksomhedssektorer, og 
som opfylder samme mål om sikring af 
mineralforsyningskæden som EU-
systemet.

5. Virksomheder, der får tildelt EU-
ansvarlighedsmærket for import af 
mineraler, opfordres til at angive dette 
mærke på deres websted og oplyse de 
europæiske forbrugere herom.

Or. fr

Begrundelse

Indførelse af et europæisk ansvarlighedsmærke til virksomheder, der ønsker at tage due 
diligence-initiativer, er en frivillig incitamentsordning, som på længere sigt kan lægge 
markedspres på de øvrige aktører i forsyningskæden. Mærket påsættes ikke produkterne, men 
de europæiske virksomheder kan angive det på deres websted eller bruge det i deres 
kommunikationsstrategi.

Ændringsforslag 511
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger, bl.a. med deres respektive 
toldmyndigheder, om forhold vedrørende 
selvcertificering og efterfølgende tilsyn.

1. Den EU-dækkende kompetente
myndighed udveksler oplysninger, bl.a. 
med deres respektive toldmyndigheder, om 
forhold vedrørende selvcertificering og 
efterfølgende tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 512
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger, bl.a. med deres respektive 
toldmyndigheder, om forhold vedrørende
selvcertificering og efterfølgende tilsyn.

1. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger, bl.a. med deres respektive 
toldmyndigheder, om forhold vedrørende
importørernes rapporter og efterfølgende 
tilsyn.

Or. de

Ændringsforslag 513
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder udveksler 
oplysninger om mangler, der er afsløret 
ved hjælp af de i artikel 10 omhandlede 
tilsyn, og om de regler der gælder i tilfælde 
af overtrædelser i henhold til artikel 14, 
med andre medlemsstaters kompetente 
myndigheder og Kommissionen.

2. Den EU-dækkende kompetente
myndighed udveksler oplysninger om 
mangler, der er afsløret ved hjælp af de i 
artikel 10 omhandlede tilsyn, og om de 
regler der gælder i tilfælde af overtrædelser 
i henhold til artikel 14, med Kommissionen 
og det i artikel 2, litra e), omtalte udvalg.

Or. en
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Ændringsforslag 514
Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samarbejde mellem myndighederne skal 
foregå under fuld overholdelse af direktiv 
95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 
om databeskyttelse og bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
videregivelse af fortrolige oplysninger.

3. Samarbejde mellem den EU-dækkende 
kompetente myndighed, Kommissionen og 
det i artikel 2, litra e), omtalte udvalg skal 
foregå under fuld overholdelse af direktiv 
95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 
om databeskyttelse og bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
videregivelse af fortrolige oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 515
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Lister over ressourcer og flaskehalse

1. Kommissionen overvåger regelmæssigt 
udviklingen hvad angår den globale 
handel med naturressourcers bidrag til 
konflikter og 
menneskerettighedskrænkelser i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, udviklingen af 
internationale standarder for ansvarlige 
indkøb og erfaringerne med 
gennemførelsen af denne forordning. I 
forbindelse med gennemgangen tager 
Kommissionen navnlig hensyn til de 
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oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i henhold til og i forbindelse 
med artikel 15, samt oplysninger fra 
internationale organisationer og 
civilsamfundets organisationer samt 
berørte tredjeparter.

2. Kommissionen reviderer 
anvendelsesområdet for bilag I og Ia 
regelmæssigt i lyset af de oplysninger, der
indkommer i henhold til stk. 1, med 
henblik på effektivt at opnå formålet med 
denne forordning, jf. artikel 1. Bilag I 
revideres med henblik på at udvide listen 
over omfattede ressourcer. Bilag Ia 
revideres med henblik på at identificere 
yderligere flaskehalse for forarbejdning 
og sporbarhed i forsyningskæderne for de 
omfattede ressourcer for at styrke due 
diligence i forsyningskæden vedrørende 
alle bilag I-ressourcer. En sådan revision 
skal mindst foretages hver sjette måned.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter for at ændre 
bilag I og Ia i overensstemmelse med 
artikel 13.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører sammen med ændringsforslagene om omfattede ressourcer og 
omfattede produkter, idet man holder sig behovet for at specificere modtagerne af 
forpligtelsen til due diligence ved flaskehalse for øje, reelt en mekanisme, hvorved ressourcer 
og aktører ved flaskehalse kan tilføjes anvendelsesområdet for denne forordning ved hjælp af 
delegerede retsakter i stedet for gennem en fuldstændig ordinær lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 516
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalgsprocedure Delegerede retsakter

Or. en

Ændringsforslag 517
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalgsprocedure Udøvelse af delegering

Or. en

Ændringsforslag 518
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalgsprocedure Delegerede retsakter

Or. en

Ændringsforslag 519
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionens tildeles beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
bestemmelserne i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Standardprocedure for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 520
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tildeles Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 521
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tildeles Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

Or. en
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Ændringsforslag 522
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, som der henvises til i de 
relevante artikler, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den [datoen for basisretsaktens 
ikrafttræden eller en anden dato fastsat af 
lovgiveren].

Or. en

Ændringsforslag 523
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Standardprocedure for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 524
Bernd Lange
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udvalget holder især øje med en 
eventuel ækvivalens med Dodd-Frank-
loven i forbindelse med gennemførelsen 
af denne forordning med det formål at 
undgå dobbelte certificeringskrav.

Or. de

Ændringsforslag 525
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den omhandlede delegation af 
beføjelser, som omtales i de relevante 
artikler, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 526
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den i artikel 14 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Begrundelse

Standardprocedure for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 527
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse 
herom.

Or. en
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Ændringsforslag 528
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse 
herom.

Or. en

Begrundelse

Standardprocedure for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 529
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til de relevante artikler træder 
kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet eller 
Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 530
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 14, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

Standardprocedure for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 531
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom, eller et 
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simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden for fristen for 
afgivelse af udtalelsen.

Or. en

Ændringsforslag 532
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom, eller et 
simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden for fristen for 
afgivelse af udtalelsen.

Or. en

Ændringsforslag 533
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 534
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 13, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 535
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom, eller et 
simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden for fristen for 
afgivelse af udtalelsen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 536
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en 
skriftlig procedure, afsluttes proceduren 
uden noget resultat, hvis formanden for 
udvalget træffer beslutning herom, eller et 
simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 
anmoder herom inden for fristen for 
afgivelse af udtalelsen.

Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13a, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 537
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der henvises til denne bestemmelse, 
finder artikel 5 i forordning (EU) 
nr. 182/2011 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at fremskynde lovgivningsprocessen indføres der med dette ændringsforslag en idé 
foreslået af Nederlandene, som i øjeblikket drøftes med Rådet. Dette ændringsforslag er 
fremsat for at give Parlamentet mulighed for en tidlig drøftelse af dette forslag og en deraf 
følgende holdning.

Ændringsforslag 538
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i artikel 13a, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 539
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 540
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a

Ændring af bilag I og II

1. Kommissionen overvåger regelmæssigt 
udviklingen hvad angår den globale 
handel med naturressourcers bidrag til 
konflikter og 
menneskerettighedskrænkelser i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, udviklingen af 
internationale standarder for ansvarlige 
indkøb og erfaringerne med 
gennemførelsen af denne forordning. I 
forbindelse med gennemgangen tager
Kommissionen navnlig hensyn til de 
oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i henhold til og i forbindelse 
med artikel 15, samt oplysninger fra 
internationale organisationer og 
civilsamfundets organisationer samt 
berørte tredjeparter.

2. Kommissionen reviderer 
anvendelsesområdet for bilag I og II 
regelmæssigt i lyset af de oplysninger, der 
indkommer i henhold til stk. 1, med 
henblik på effektivt at opnå formålet med 
denne forordning, jf. artikel 1. Bilag I 
revideres med henblik på at udvide listen 
over omfattede ressourcer. Bilag II 
revideres med henblik på at identificere 
yderligere flaskehalse for forarbejdning 
og sporbarhed i forsyningskæderne for de 
omfattede ressourcer for at styrke due 
diligence i forsyningskæden vedrørende 
alle bilag I-ressourcer. En sådan revision 
skal mindst foretages hver sjette måned.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter til 
udarbejdelse af en landeliste som anført i 
stk. 2.

4. Delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til denne artikel, træder i kraft 
straks og finder anvendelse, så længe der 
ikke gøres indsigelse mod dem i henhold 
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til stk. 5. I meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet om den delegerede 
retsakt vedtaget efter denne artikel skal 
der anføres en begrundelse for anvendelse 
af hasteproceduren.

5. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 13 a, stk. 1, gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag indfører sammen med ændringsforslagene om omfattede ressourcer og 
omfattede produkter, idet man holder sig behovet for at specificere modtagerne af 
forpligtelsen til due diligence ved flaskehalse for øje, reelt en mekanisme, hvorved ressourcer 
og aktører ved flaskehalse kan tilføjes anvendelsesområdet for denne forordning ved hjælp af 
delegerede retsakter i stedet for gennem en fuldstændig ordinær lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 541
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a

Udvidelse af dækningsområdet med 
hensyn til ressourcer

1. Kommissionen overvåger regelmæssigt 
udviklingen hvad angår den globale 
handel med naturressourcers bidrag til 
konflikter og 
menneskerettighedskrænkelser i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder, udviklingen af 
internationale standarder for ansvarlige 
indkøb og erfaringerne med 



AM\1055294DA.doc 307/331 PE549.420v02-00

DA

gennemførelsen af denne forordning. I 
forbindelse med gennemgangen tager 
Kommissionen navnlig hensyn til de 
oplysninger, som Kommissionen har 
indhentet i henhold til og i forbindelse 
med artikel 15, samt oplysninger fra 
internationale organisationer og 
civilsamfundets organisationer samt 
berørte tredjeparter.

2. Kommissionen reviderer 
anvendelsesområdet for bilag I og II 
regelmæssigt i lyset af de oplysninger, der 
indkommer i henhold til stk. 1, med 
henblik på effektivt at opnå formålet med 
denne forordning, jf. artikel 1. Bilag I 
revideres med henblik på at udvide listen 
over omfattede ressourcer og med henblik 
på at identificere yderligere nøglepunkter 
for forædling og sporbarhed i 
forsyningskæderne for omfattede 
ressourcer med henblik på at styrke due 
diligence i forsyningskæden. En sådan 
revision skal mindst foretages hver sjette 
måned.

3. Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter for at udvide listen over 
omfattede ressourcer, jf. stk. 2. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
ændre bilag I og II i henhold til artikel 
290 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel giver sammen med ændringerne af artikel 13 mulighed for automatisk at tilføje 
yderligere naturressourcer til forordningens anvendelsesområde og med tiden sikre, at 
målsætningen om at bryde forbindelsen mellem finansiering af konflikter og naturressourcer 
opfyldes.

Ændringsforslag 542
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini
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Forslag til forordning
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser

Regler der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser og sanktioner

Or. en

Ændringsforslag 543
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter, hvilke
regler der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning.

1. Kommissionen fastsætter, hvilke
finansielle sanktioner der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne 
i denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 544
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
regler der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning.

1. Medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
regler om sanktioner der skal anvendes i 
tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne 
i denne forordning og træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at de indføres og håndhæves. De indførte 
sanktioner skal være effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende.
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Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser er standardbestemmelser, der er indført i andre forordninger.

Ændringsforslag 545
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige importør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder operatøren at træffe 
udbedrende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Brugen af "operatører" afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomheder og sikrer, 
at due diligence-forpligtelserne i forsyningskæden gælder for alle omfattede virksomheder.

Ændringsforslag 546
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige importør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder operatøren at træffe 
udbedrende foranstaltninger.
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Or. en

Begrundelse

Brugen af "operatører" afspejler det bredere anvendelsesområde for virksomheder og sikrer, 
at due diligence-forpligtelserne i forsyningskæden gælder for alle omfattede virksomheder.

Ændringsforslag 547
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige importør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder importøren at træffe 
udbedrende foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 548
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige importør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder operatøren at træffe 
udbedrende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 549
Pablo Zalba Bidegain
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige importør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

2. I tilfælde af overtrædelser af 
bestemmelserne i denne forordning 
pålægger medlemsstatens kompetente 
myndigheder den ansvarlige operatør at 
træffe udbedrende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 550
Joachim Schuster

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den ansvarlige importørs
udbedrende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, meddeler de kompetente 
myndigheder den pågældende importør, at 
dennes certificering som ansvarlig 
importør ikke længere anerkendes for så 
vidt angår mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, og
underretter Kommissionen herom.

3. Hvis importørens udbedrende 
foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, 
meddeler de kompetente myndigheder den 
pågældende importør, hvilke finansielle 
sanktioner der er fastsat af 
Kommissionen, og informerer
Kommissionen herom.

Or. de

Ændringsforslag 551
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den ansvarlige importørs 3. Hvis operatørens udbedrende 
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udbedrende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, meddeler de kompetente 
myndigheder den pågældende importør, at
dennes certificering som ansvarlig 
importør ikke længere anerkendes for så 
vidt angår mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, og 
underretter Kommissionen herom.

foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, 
meddeler de kompetente myndigheder den 
pågældende operatør, at bestemmelserne
ikke er overholdt, og underretter 
Kommissionen herom.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Henvisningerne til 
certifikatet for en ansvarlig importør er overflødige i en obligatorisk forordning.

Ændringsforslag 552
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den ansvarlige importørs
udbedrende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, meddeler de kompetente 
myndigheder den pågældende importør, at
dennes certificering som ansvarlig 
importør ikke længere anerkendes for så 
vidt angår mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hvis operatørens udbedrende 
foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, 
meddeler de kompetente myndigheder den 
pågældende operatør, at bestemmelserne
ikke er overholdt, og underretter 
Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 553
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den ansvarlige importørs
udbedrende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, meddeler de kompetente 
myndigheder den pågældende importør, at 
dennes certificering som ansvarlig
importør ikke længere anerkendes for så 
vidt angår mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, og 
underretter Kommissionen herom.

3. Hvis den ansvarlige operatørs
udbedrende foranstaltninger viser sig 
utilstrækkelige, meddeler de kompetente 
myndigheder den pågældende importør, at 
dennes certificering som ansvarlig
operatør ikke længere anerkendes for så 
vidt angår mineraler eller metaller, som er 
omfattet af denne forordning, og 
underretter Kommissionen herom.

Or. en

Ændringsforslag 554
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

EU's ledsageforanstaltninger

Senest 6 måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet et lovgivningsforslag om vedtagelse 
af ledsageforanstaltninger i form af 
bistand og incitamenter for at fremme
fuld inddragelse af virksomhederne i 
ansvarlig tilvejebringelse og overholdelse 
af forpligtelserne i denne forordning, især 
under hensyntagen til små og mellemstore 
virksomheders særlige behov og 
vanskeligheder.

Or. it

Ændringsforslag 555
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige importører som fastsat i artikel 
7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 2, og artikel 
7, stk. 3, litra a) og c).

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige bilag II-aktører som fastsat i 
artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 3,
litra a) og b), og artikel 7, stk. 7, litra a).

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Se definitionen af 
"operatør" ovenfor. Tilføjelsen af "ansvarlige bilag II-aktører" afspejler ændringer af 
rapporteringskravene som fastlagt i artikel 7 ovenfor. Se ligeledes bemærkningerne om 
"ansvarlig bilag II-aktør" og artikel 8 ovenfor.

Ændringsforslag 556
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige importører som fastsat i artikel 
7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 2, og artikel 
7, stk. 3, litra a) og c).

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige bilag Ia-aktører som fastsat i 
artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 3,
litra b) og c), og artikel 7, stk. 6a, litra a).

Or. en
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Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for virksomheder. Se definitionen af 
"operatør" ovenfor. Tilføjelsen af "ansvarlige bilag Ia-aktører" afspejler ændringer af 
rapporteringskravene som fastlagt i artikel 7 ovenfor. Se ligeledes bemærkningerne om 
"ansvarlig bilag Ia-aktør" og artikel 8 ovenfor.

Ændringsforslag 557
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige importører som fastsat i artikel 
7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 2, og artikel 
7, stk. 3, litra a) og c).

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 
inden den 30. juni en rapport for 
Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det foregående 
kalenderår med oplysninger om de 
ansvarlige aktører tidligere i 
forsyningskæden som fastsat i artikel 7, 
stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 3, litra a) og b) 
(nyt), og artikel 7, stk. 6, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 558
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de ressourcer, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
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konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for ressourcer.

Ændringsforslag 559
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de ressourcer, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for ressourcer.

Ændringsforslag 560
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

3. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert femte år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 561
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de ressourcer, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 562
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tre år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning og derefter hvert sjette år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Tre år efter ikrafttrædelsesdatoen for
denne forordning og derefter hvert tredje år 
gennemgår Kommissionen, hvordan denne 
forordning fungerer, og hvor effektivt den 
virker, bl.a. med hensyn til fremme af og 
omkostningerne ved ansvarlig 
tilvejebringelse af de mineraler, som er 
omfattet af denne forordning, fra 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder. Kommissionen 
forelægger denne vurderingsrapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 563
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Ledsageforanstaltninger

1. For effektivt at bryde forbindelsen 
mellem udnyttelse af naturressourcer og 
konflikter og for at sikre ansvarlige 
tilvejebringelse af naturressourcer 
gennemfører Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil 
ledsageforanstaltninger til denne 
forordning med henblik på at forbedre 
ansvarlig tilvejebringelse, en effektiv 
indførelse af nationale og internationale 
rammer for due diligence og tilhørende 
støttesystemer, herunder pålidelige 
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certificerings- og sporbarhedssystemer 
samt imødekommelse af udviklingsbehov i 
forbindelse med:

a) udnyttelse af og handel med 
naturressourcer med oprindelse i 
konfliktområder og højrisikoområder

b) gennemførelsen af denne forordning, 
herunder:

i) støtte til virksomheder, således at de kan 
foretage ansvarlig tilvejebringelse fra 
konfliktområder og højrisikoområder ved 
at yde teknisk bistand og andre former for 
bistand til operatører under hensyntagen 
til små og mellemstore virksomheders 
situation og deres position i 
forsyningskæden med henblik på at lette 
overholdelsen af kravene i denne 
forordning

ii) målrettet, rettighedsbaseret 
udviklingssamarbejde, som navnlig er 
rettet imod udfordringerne ved at indføre 
ansvarlig tilvejebringelse i den lokale 
sammenhæng med konfliktområder og 
højrisikoområder, herunder 
fattigdomsbekæmpelse, forsvarlig 
forvaltning og sikkerhedssektoren

iii) en meningsfuld politisk dialog med 
tredjelande og andre aktører om ansvarlig 
tilvejebringelse

iv) et tæt samarbejde med 
medlemsstaterne, navnlig supplerende 
initiativer vedrørende information til 
forbrugere, investorer og kunder, samt 
teknisk bistand og andre former for 
bistand i henhold til stk. 1, litra a).

2. Kommissionen og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil gennemfører 
målsætningerne for 
ledsageforanstaltninger gennem politisk 
dialog, programmering og relevante 
interne og eksterne politikker. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet passende forslag til 
retsakter.
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3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
gennemførelsen af 
ledsageforanstaltninger i henhold til 
denne artikel samt deres indvirkning og 
effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en mere effektiv gennemførelse af denne forordning og tage hånd om 
de udviklingsmæssige behov, der er direkte knyttet til udvindingen af naturressourcer fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder, gennemføres der ledsageforanstaltninger. 
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil anvender og videreudvikler en 
integreret EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse som indledt i meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi".

Ændringsforslag 564
Ska Keller
for Verts/ALE-Gruppen
Judith Sargentini

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Ledsageforanstaltninger

1. For effektivt at bryde forbindelsen 
mellem udnyttelse af naturressourcer og 
konflikter og for at sikre ansvarlig 
tilvejebringelse af naturressourcer 
gennemfører Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil 
ledsageforanstaltninger til denne 
forordning med henblik på at forbedre 
ansvarlig tilvejebringelse, en effektiv 
indførelse af nationale og internationale 
rammer for due diligence og tilhørende 
støttesystemer, herunder pålidelige 
certificerings- og sporbarhedssystemer 
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samt imødekommelse af udviklingsbehov i 
forbindelse med:

a) udnyttelse af og handel med 
naturressourcer med oprindelse i 
konfliktområder og højrisikoområder

b) gennemførelsen af denne forordning, 
herunder:

i) støtte til virksomheder, således at de kan 
foretage ansvarlig tilvejebringelse fra 
konfliktområder og højrisikoområder ved 
at yde teknisk bistand og andre former for 
bistand til operatører under hensyntagen 
til små og mellemstore virksomheders 
situation og deres position i 
forsyningskæden med henblik på at lette 
overholdelsen af kravene i denne 
forordning

ii) målrettet, rettighedsbaseret 
udviklingssamarbejde, som navnlig er 
rettet imod udfordringerne ved at indføre 
ansvarlig tilvejebringelse i den lokale 
sammenhæng med konfliktområder og 
højrisikoområder, herunder 
fattigdomsbekæmpelse, forsvarlig 
forvaltning og sikkerhedssektoren

iii) en meningsfuld politisk dialog med 
tredjelande og andre aktører om ansvarlig 
tilvejebringelse

iv) et tæt samarbejde med 
medlemsstaterne, navnlig supplerende 
initiativer vedrørende information til 
forbrugere, investorer og kunder, samt 
teknisk bistand og andre former for 
bistand i henhold til nr. (i).

2. Kommissionen og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil gennemfører 
målsætningerne for 
ledsageforanstaltninger gennem politisk 
dialog, programmering og relevante 
interne og eksterne politikker. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet passende forslag til 
retsakter.

3. Kommissionen forelægger Europa-
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Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
gennemførelsen af 
ledsageforanstaltninger i henhold til 
denne artikel samt deres indvirkning og 
effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en mere effektiv gennemførelse af denne forordning og tage hånd om 
de udviklingsmæssige behov, der er direkte knyttet til udvindingen af naturressourcer fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder, gennemføres der ledsageforanstaltninger. 
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil anvender og videreudvikler en 
integreret EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse som indledt i meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi".

Ændringsforslag 565
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Ledsageforanstaltninger

1. 1. For effektivt at bryde forbindelsen 
mellem udnyttelse af naturressourcer og 
konflikter og for at sikre ansvarlig 
tilvejebringelse indkøb af naturressourcer 
gennemfører Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil 
ledsageforanstaltninger til denne 
forordning med henblik på at forbedre 
ansvarlig tilvejebringelse, en effektiv 
indførelse af nationale og internationale 
rammer for due diligence og tilhørende 
støttesystemer, herunder pålidelige 
certificerings- og sporbarhedssystemer 
samt imødekommelse af udviklingsbehov i 
forbindelse med (i) udnyttelse af og 



AM\1055294DA.doc 323/331 PE549.420v02-00

DA

handel med naturressourcer med 
oprindelse i konfliktområder og 
højrisikoområder og (ii) gennemførelsen 
af denne forordning, herunder:

i) støtte til virksomheder, således at de kan 
foretage ansvarlig tilvejebringelse fra 
konfliktområder og højrisikoområder ved 
at yde teknisk bistand og andre former for 
bistand, herunder i form af skriftligt 
materiale, til operatører under 
hensyntagen til mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheders 
situation og deres position i 
forsyningskæden med henblik på at lette 
overholdelsen af kravene i denne 
forordning

b) målrettet, rettighedsbaseret 
udviklingssamarbejde, som navnlig er 
rettet imod udfordringerne ved at indføre 
ansvarlig tilvejebringelse i den lokale 
sammenhæng med konfliktområder og 
højrisikoområder, herunder 
fattigdomsbekæmpelse, forsvarlig 
forvaltning og sikkerhedssektoren

c) en meningsfuld politisk dialog med 
tredjelande og andre aktører om ansvarlig 
tilvejebringelse

d) et tæt samarbejde med 
medlemsstaterne, navnlig supplerende 
initiativer vedrørende information til 
forbrugere, investorer og kunder, samt 
teknisk bistand og andre former for 
bistand i henhold til stk. 1, litra a).

2. Kommissionen og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil gennemfører 
målsætningerne for 
ledsageforanstaltninger gennem politisk 
dialog, programmering og relevante 
interne og eksterne politikker. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet passende forslag til 
retsakter.

3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årsrapport om 
gennemførelsen af 
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ledsageforanstaltninger i henhold til 
denne artikel samt deres indvirkning og 
effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en mere effektiv gennemførelse af denne forordning og tage hånd om 
de udviklingsmæssige behov, der er direkte knyttet til udvindingen af naturressourcer fra 
konfliktramte områder og højrisikoområder, gennemføres der ledsageforanstaltninger. 
Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil anvender og videreudvikler en 
integreret EU-tilgang til ansvarlig tilvejebringelse som indledt i meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet med titlen "Ansvarlig tilvejebringelse af mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og højrisikoområder: Hen imod en integreret EU-strategi".

Ændringsforslag 566
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning anvendes fra …*

___________________________

*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 567
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den ...�.

_______________________
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*EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter datoen for ikrafttrædelsen af denne 
forordning.

Or. it

Ændringsforslag 568
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Bilag I – produktbeskrivelse – række 17 a til 17 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krom

Stenkul

Kobolt

Kobber

Diamanter

Guld

Jade

Lapis lazuli

Sjældne jordarter

Rubiner

Safir

Tantal

Tin

Wolfram

Or. en

Begrundelse

Ændringen afspejler det bredere dækningsområde for ressourcer. Se definitionen af 
"omfattede ressourcer". Bemærk, at Kommissionen er i færd med at revidere bilag I med 
henblik på at udvide listen over omfattede ressourcer (se den nye artikel 14).

Ændringsforslag 569
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
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Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

Liste over mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning og klassificeret i 
henhold til den kombinerede nomenklatur

KN-kode Varebeskrivelse

2609 00 00 Tinmalm og koncentrater deraf

2611 00 00 Wolframmalm og koncentrater deraf

2615 90 00 Tantalmalm og koncentrater deraf

2616 90 00 Guldmalm og koncentrater deraf

2825 90 40 Wolframoxider og wolframhydroxider

2849 90 30 Wolframcarbider

2849 90 50 Tantalcarbider

7108 Guld, ubearbejdet eller i form af 
halvfabrikata eller pulver

8001 Tin, ubearbejdet

8003 00 00 Stænger, profiler og tråd af tin

8007 00 Andre varer af tin

8101 10 00 Pulver af wolfram

8101 94 00 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede 
stænger

8101 96 00 Tråd af wolfram

8101 99 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, 
plader, bånd og folie af wolfram og andre 
wolframvarer

8103 20 00 Tantal, ubearbejdet, herunder pulver og kun 
sintrede stænger

8103 90 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, 
tråd, plader, bånd og folie af tantal og andre 
tantalvarer

Ændringsforslag
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Liste over ressourcer, der er omfattet af denne forordning

Mineraler

Metaller

Halvædelsten

Ædelsten

Or. en

Ændringsforslag 570
Ska Keller, Judith Sargentini

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

KN-kode Varebeskrivelse

2609 00 00 Tinmalm og koncentrater deraf

2611 00 00 Wolframmalm og koncentrater deraf

2615 90 00 Tantalmalm og koncentrater deraf

2616 90 00 Guldmalm og koncentrater deraf

2825 90 40 Wolframoxider og wolframhydroxider

2849 90 30 Wolframcarbider

2849 90 50 Tantalcarbider

7108 Guld, ubearbejdet eller i form af 
halvfabrikata eller pulver

8001 Tin, ubearbejdet

8003 00 00 Stænger, profiler og tråd af tin

8007 00 Andre varer af tin

8101 10 00 Pulver af wolfram

8101 94 00 Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede 
stænger

8101 96 00 Tråd af wolfram

8101 99 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, 
plader, bånd og folie af wolfram og andre 
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wolframvarer

8103 20 00 Tantal, ubearbejdet, herunder pulver og kun 
sintrede stænger

8103 90 Stænger (undtagen kun sintrede), profiler,
tråd, plader, bånd og folie af tantal og andre 
tantalvarer

Ændringsforslag

Mineraler

Metaller

Ædelsten

Halvædelsten

Or. en

Ændringsforslag 571
Ska Keller, Judith Sargentini

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia

Liste over identificerede flaskehalse i 
forsyningskæderne for omfattede 

ressourcer

- "smelterier"

- "forædlingsvirksomheder"

Or. en

Begrundelse

Det nye bilag Ia er relevant for definitionen af "bilag Ia-operatører", "bilag Ia-aktører" og 
"ansvarlige bilag Ia-aktører". Der gælder specifikke forpligtelser for operatører, der fungerer 
som flaskehalse i de relevante forsyningskæder, herunder smelterier og 
forædlingsvirksomheder.
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Ændringsforslag 572
Ska Keller, Judith Sargentini

Forslag til forordning
Bilag II – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over ansvarlige smelterier og 
forædlingsvirksomheder - model som 
omhandlet i artikel 8

Liste over ansvarlige bilag Ia-aktører

Or. en

Ændringsforslag 573
Ska Keller, Judith Sargentini

Forslag til forordning
Bilag II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne A: Navne på smelterier eller 
forædlingsvirksomheder i alfabetisk 
rækkefølge

Kolonne A: Navne på bilag Ia-aktører i 
alfabetisk rækkefølge

Kolonne B: Adressen på smelterier eller 
forædlingsvirksomheder

Kolonne B: Adressen på bilag Ia-aktører

Kolonne C: (*) anføres, hvis smelteriet 
eller forædlingsvirksomheden 
tilvejebringer mineraler med oprindelse i 
konfliktramte områder og 
højrisikoområder

Kolonne C: aktørens bilag Ia-kategori

Kolonne D: (*) anføres, hvis bilag Ia-
aktøren beskæftiger sig med ansvarlig 
tilvejebringelse af ressourcer med 
oprindelse i konfliktområder og 
højrisikoområder

Or. en
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Ændringsforslag 574
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa

Liste over identificerede flaskehalse i 
forsyningskæderne for omfattede 

ressourcer

- "smelterier"

- "forædlingsvirksomheder"

- "støberier"

- "råvarebørser"

- "diamant- og ædelstensbørser"

Or. en

Ændringsforslag 575
Maria Arena, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, David 
Martin, Jörg Leichtfried, Marita Ulvskog, Jude Kirton-Darling

Forslag til forordning
Artikel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa

Liste over den i artikel 8 omhandlede 
model for aktører tidligere i 
forsyningskæden

Kolonne A: Navn på aktøren tidligere i 
forsyningskæden i alfabetisk orden

Kolonne B: Smelteriets eller 
forædlingsvirksomhedens adresse

Kolonne C: Aktørens erhvervsaktivitet

Kolonne D: (*) anføres, hvis aktøren 
tidligere i forsyningskæden beskæftiger 
sig med ansvarlig tilvejebringelse af 
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ressourcer med oprindelse i 
konfliktområder og højrisikoområder

Or. en

Ændringsforslag 576
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til forordning
Bilag II b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIb

Liste over ansvarlige bilag II-aktører

Kolonne A: Navn på bilag II-aktøren i 
alfabetisk orden

Kolonne B: Bilag II-aktørens adresse

Kolonne C: Bilag II-aktørens kategori

Kolonne D: anføres, hvis bilag II-aktøren 
beskæftiger sig med ansvarlig 
tilvejebringelse af ressourcer med 
oprindelse i konfliktområder og 
højrisikoområder

Or. en


